Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 9/2021 ze zasedání Výboru finančního
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 10. 2021
Přítomni:

Ing. T. Hocke, Mgr. F. Lufinka, RNDr. M. Hron, JUDr. K. Malá, Ing. I. Štěpánek, Ing. P.
Matyáš, J. Mencl, Ing. J. Volfová, P. Šulc, Ing. J. Knížek, Ing. J. Kittner, M. Kropáčková

Omluveni:

Ing. J. Valešová, FCCA

Hosté:

Ing. Z. Miklík, Mgr. P. Tulpa, Mgr. J. Ulvr, Ing. J. Klíma, Mgr. P. Staněk, Mgr. J. Šebková,
Mgr. J. Chýle, RNDr. J. Šádková, Ing. K. Madejová, PhDr. A. Riegerová,
JUDr. E. Horáková, PhDr. Mgr. R. Brož, Mgr. M. Otta, Ing. M. Šulcová

Ověřovatelé:

Ing. Ilja Štěpánek

1. Zahájení
Deváté zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 zahájil
předseda výboru Ing. Tomáš Hocke ve 13,00 hod., provedl kontrolu počtu přítomných a
konstatoval, že výbor je schopen se usnášet a navrhnul za ověřovatele zápisu z 9. zasedání
finančního výboru Ing. Ilju Štěpánka, který s navržením souhlasil.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/172
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 9. zasedání finančního výboru
v roce 2021 Ing. Ilju Štěpánka.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

zvolen

2. Schválení programu jednání
Navrhovaný program:
1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu a schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání výboru
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 9 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Vranov pod Ralskem
ZK bod 10 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
ZK bod 11 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova a v k. ú. Pihel
ZK bod 12 – MPO – prodej pozemků v k. ú. Benešov u Semil a k. ú. Semily
ZK bod 13 – MPO – koupě nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce v rámci plánované stavby
"Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35"
ZK bod 14 – MPO – přijetí daru pozemku v k.ú. Frýdlant a v k.ú. Kryštofovo Údolí

Výbor finanční
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • IČ: 70891508 • www.kraj-lbc.cz
• tel.: + 420 485 226 531, e-mail: anna.matouskova@kraj-lbc.cz

Zápis č. 9/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 110. 2021

ZK bod 15 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Tanvald
ZK bod 16 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických horách
ZK bod 17 – MPO – darování nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice nad Nisou (Domov pro
seniory Vratislavice nad Nisou)
ZK bod 18 – MPO – darování nemovitých věcí v k. ú. Františkov u Liberce a v k. ú. Liberec
(Dům seniorů Liberec – Františkov)
ZK bod 19 – MPO – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec (Botanická zahrada
Liberec)
ZK bod 20 – MPO – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec, k. ú. Ruprechtice a
k. ú. Růžodol I (Zoologická zahrada Liberec)
ZK bod 21 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Dubá
ZK bod 22 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
ZK bod 23 – MPO – darování pozemku v k. ú. Koberovy a v k. ú. Hejnice
ZK bod 24 – Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k
pozemku v k. ú. Semily
ZK bod 25 – MPO – předběžné záměry prodeje pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé a v k. ú.
Dražejov u Dubé
ZK bod 26 – Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v k. ú. Liberec
ZK bod 55 – MPO – prodej nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá LDN)
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 56 – Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025
ZK bod 50 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 8.
9. 2021 do 5. 10. 2021
ZK bod 50 písm. d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021
4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 42 – ZR - RO č. 319/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 3. kola
dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 43 – ZR - RO č.316/21 – úpravy v kapitolách 917 09 Transfery a 920 09 Kapitálové
výdaje, majetkový vstup Libereckého kraje do MMN, a.s.
4.4. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 32 – ZR - RO č. 313/21 – Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2020 a 2021 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
ZK bod 33 – ZR - RO č. 314/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci Povodí
Labe s. p.
4.5. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 40 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu – Občanské sdružení Větrov,
z.s.
ZK bod 41 – ZR - RO č. 337/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery – zapojení plateb z
přestupku a poskytnutí finančního daru
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4.6. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova
– předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 36 – Navýšení závazku spolufinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce
III. NP domu B“
ZK bod 37 – Závazek spolufinancování projektu „ Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“
ZK bod 50 písm. c) Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti
Obchodní akademie Česká Lípa“
ZK bod 50 písm. f) Zpráva o ukončení realizace projektu "Školy bez bariér - Gymnázium a
Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o."
4.7. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 27 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
ZK bod 31 – ZR - RO č. 312/21 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – individuální dotace pro MAJÁK o.p.s.
ZK bod 53 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu
ZK bod 54 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
4.8. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 44 – ZR - RO č. 331/21 - navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 914 06 –
Působnosti, odbor silničního hospodářství; platby věcných břemen
ZK bod 45 – ZR - RO č. 332/21 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06;
akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
ZK bod 46 – ZR - RO č. 333/21 – snížení výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v
kapitole 913 06 na zimní údržbu
ZK bod 48 – ZR - RO č. 327/21 – navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 917 21;
Dodatek č. 1 ke Smlouvě s KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021
ZK bod 49 – ZR - RO č. 328/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 21
- Působnosti, odbor dopravní obslužnosti; dopravní obslužnost
5. Různé a závěr
Předseda výboru navrhl doplnit program jednání o body, které byly projednány na zasedání
rady kraje dne 19. 10. 2021, a které jsou zařazeny na jednání ZLK dne 26. 10. 2021:
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 64 – MPO – přijetí daru pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 65 – ZR - RO rozpočtové opatření č. 367/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery,
Sanace výpadku zdrojů z individuálních projektů, prostředky kapitoly 313 - MPSV
4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 61 – ZR - RO č. 339/21 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové
příspěvky PO
ZK bod 62 – Poskytnutí investiční dotace městu Vysoké nad Jizerou na projekt
„Železobetonové konstrukce nového pavilonu E Ústavu chirurgie ruky a plast. chirurgie
Vysoké n. J.“
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4.9. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 59 – ZR - RO č. č. 352/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí
o poskytnutí dotace Obci Svojkov
ZK bod 60 – ZR - RO č. 353/21 – poskytnutí finančního daru KNL, a.s., úpravy v kapitole
931 01, schválení darovací smlouvy
Schválení doplněného programu:
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

schválen

Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání výboru
Předseda finančního výboru konstatoval, že na minulém zasedání výboru nebyly uloženy žádné
úkoly.
Stanoviska, resp. usnesení finančního výboru k jednotlivým projednávaným bodům dne
17. 09. 2021 byla prezentována předsedou výboru na zasedání zastupitelstva kraje
dne 21. 09. 2021 s tím,
že ke všem 15 projednávaným bodům a 2 písemným informacím přijal výbor
doporučující usnesení.
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
Předseda výboru navrhl, aby se majetkoprávní operace projednávaly po blocích a bylo o nich
hlasováno společně.
Materiály k bodu 3. uvedl Ing. Z. Miklík, náměstek hejtmana, rezort ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky a spolu s Mgr. P. Staňkem k nim podali doplňující
informace.
ZK bod 9 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Vranov pod Ralskem
ZK bod 10 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
ZK bod 11 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova a v k. ú.
Pihel
ZK bod 12 – MPO – prodej pozemků v k. ú. Benešov u Semil a k. ú. Semily
ZK bod 13 – MPO – koupě nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce v rámci plánované stavby
"Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35"
ZK bod 14 – MPO – přijetí daru pozemku v k.ú. Frýdlant a v k.ú. Kryštofovo Údolí
ZK bod 15 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Tanvald
ZK bod 16 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických horách
ZK bod 17 – MPO – darování nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice nad Nisou (Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou)
ZK bod 18 – MPO – darování nemovitých věcí v k. ú. Františkov u Liberce a v k. ú.
Liberec (Dům seniorů Liberec – Františkov)
Ve 13,20 hod. odchází Ing. J. Kittner, člen finančního výboru.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/173 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 09 - 18)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Vranov pod Ralskem
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b) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
c) MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova a v k. ú. Pihel
d) MPO – prodej pozemků v k. ú. Benešov u Semil a k. ú. Semily
e) MPO – koupě nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce v rámci plánované stavby "Napojení
průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35"
f) MPO – přijetí daru pozemku v k.ú. Frýdlant a v k.ú. Kryštofovo Údolí
g) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Tanvald
h) MPO – koupě pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických horách
i) MPO – darování nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice nad Nisou (Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou)
j) MPO – darování nemovitých věcí v k. ú. Františkov u Liberce a v k. ú. Liberec (Dům
seniorů Liberec – Františkov).
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 19 – MPO – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec (Botanická
zahrada Liberec)
ZK bod 20 – MPO – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec, k. ú.
Ruprechtice a k. ú. Růžodol I (Zoologická zahrada Liberec)
Ve 13,27 hod. přichází Ing. J. Knížek, člen finančního výboru.
Ing. Z. Miklík informoval členy finančního výboru o konání mimořádného zasedání rady dne
25. 10. 2021, na kterém bude na základě aktuálních informací Ing. Nejedla, ředitele Zoologické
zahrady Liberec a následné dohody Libereckého kraje a statutárního města Liberec z předmětu
převodu majetkoprávní operace ZK bod 20 - bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec,
k. ú. Ruprechtice a k. ú. Růžodol I (Zoologická zahrada Liberec) vypuštěny nemovité věci
(pozemky a stavby) nacházející se v katastrálním území Růžodol I, obci Liberec - Archa
Liberec, Centrum pro zvířata v nouzi Liberec, útulek Liberec, a to z důvodu poskytnuté dotace
ve výši 15.000.000 Kč v rámci projektu OPŽP č. 10079436 - Záchranná stanice pro
handicapované živočichy v Liberci. V rámci projektu bylo vybudováno zázemí záchranné
stanice (voliéry a oploceny pro zvířata, administrativní budova s toaletami pro veřejnost,
zimovištěm a garáž, koupě služebního automobilu). Zároveň byla do areálu Archy z uvedené
dotace dovedena kanalizace. Doba udržitelnosti projektu je do konce října 2023. V darovací
smlouvě je uvedeno, že statutární město Liberec je srozuměno, že do konce roku 2021 uzavře
s Libereckým krajem, resp. s příspěvkovou organizací Zoo Liberec, IČO 10973583, smlouvu o
výpůjčce nebo nájemní smlouvu na dobu neurčitou na výše uvedené nemovité věci. Volba
právního režimu užívání (tj. výpůjčka vs. nájem) bude provedena na základě vyhodnocení
vhodnější formy pro provozování útulku v rámci SGEI (služby obecného hospodářského
zájmu). Po ukončení udržitelnosti projektu nebo obdržení souhlasného stanoviska s převodem
nemovitých věcí od poskytovatele dotace budou nemovité věci bezúplatně převedeny do
vlastnictví Libereckého kraje.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/174 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 19 a 20)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec (Botanická zahrada Liberec)
b) MPO – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec, k. ú. Ruprechtice a k. ú. Růžodol
I (Zoologická zahrada Liberec) v upraveném rozsahu, resp. s vypuštěním nemovitých věcí,
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pozemků a staveb nacházející se v katastrálním území Růžodol I, obci Liberec - Archa Liberec,
Centrum pro zvířata v nouzi Liberec, útulek Liberec.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 21 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Dubá
ZK bod 22 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
ZK bod 23 – MPO – darování pozemku v k. ú. Koberovy a v k. ú. Hejnice
ZK bod 24 – Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje
k pozemku v k. ú. Semily
ZK bod 25 – MPO – předběžné záměry prodeje pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (2x)
ZK bod 26 – Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v k. ú. Liberec
ZK bod 64 – MPO – přijetí daru pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou
Ve 13,40 hod. přichází J. Mencl, člen finančního výboru.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/175 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 21 – 26 a 64)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Dubá
b) MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
c) MPO – darování pozemku v k. ú. Koberovy a v k. ú. Hejnice
d) Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku
v k. ú. Semily
e) MPO – předběžné záměry prodeje pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (2x)
f) Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v k. ú. Liberec.
u) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 55 – MPO – prodej nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá LDN)
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/176 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 55)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit MPO – prodej
nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá LDN).
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
Materiály k bodu 4.1. uvedl Ing. Z. Miklík, náměstek hejtmana, rezort ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, a spolu s Ing. J. Klímou k nim podali doplňující
informace.
ZK bod 56 – Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025
Ve 13,53 hod. odchází JUDr. K. Malá, členka finančního výboru.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/177 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 56)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Střednědobý výhled
rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

Ve 14,01 hod. odchází Ing. J. Knížek, člen finančního výboru.
ZK bod 50 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období
od 8. 9. 2021 do 5. 10. 2021
ZK bod 50 písm. d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021
Předseda výboru navrhl, aby o bodech 50 písm. a) a 50 písm. d) bylo hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/178 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 50a) a 50d))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 8. 9. 2021
do 5. 10. 2021
d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
Materiály k bodu 4.2. uvedl Mgr. P. Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
a spolu s Mgr. J. Šebkovou, vedoucí odboru sociálních věcí, k nim podali doplňující informace.
Ve 14,05 hod. se vrací Ing. J. Knížek, člen finančního výboru.
ZK bod 42 – ZR - RO č. 319/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 3. kola
dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
K materiálu Mgr. P. Tulpa sdělil členům finančního výboru, že na zasedání zastupitelstva
předloží z důvodu chybného výpočtu úpravu navržených částek finanční podpory u vybraných
poskytovatelů pro tzv. krizové dofinancování v rámci 3. kola financování sociálních služeb na
rok 2021.
RNDr. M. Hron ohlásil u bodu č. 42 možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/179 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 42)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.319/21, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na dofinancování sociálních služeb v roce 2021, které Liberecký kraj obdržel dne
14. 9. 2021 na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu (ze dne 4. 8. 2021), kterým se zapojují finanční prostředky vrácené
do 31. 8. 2021 od poskytovatelů sociálních služeb, kterým se upravují ukazatele v kapitole
917 05 - Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z
prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2021, a které zahrnuje:
a)
navýšení příjmů kraje o částku 30.643.690 Kč,

7

Zápis č. 9/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 110. 2021

b)
c)
d)

snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 18.351.717 Kč,
zapojení vratek ve výši 28.314.567,11 Kč
a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 77.309.974,11 Kč,

2) vzorový Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na r. 2021
B) rozhodnout
1) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 3. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2021 v úhrnném objemu 48.454.719,11
Kč, uvedeným příjemcům na rok 2021 do uvedené výše a pro vybrané poskytovatele
sociálních služeb upravené dle návrhu předkladatele přímo na zasedání zastupitelstva,
2) o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 3. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2021 uvedeným žadatelům na dané
sociální služby, z uvedených důvodů.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 65 – ZR - RO rozpočtové opatření č. 367/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery,
Sanace výpadku zdrojů z individuálních projektů, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/180 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 65)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/21, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na zajištění mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s mimořádnou situací v souladu
s § 104, odst. 3, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které Liberecký
kraj obdrží na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu (ze dne 7. 10. 2021), kterým se:
a) navyšují příjmy kraje o částku 47.794.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši
47.794.000 Kč, určené na financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb,
2) vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na rok 2021,
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění mimořádné okamžité pomoci v
souvislosti s mimořádnou situací v souladu s § 104, odst. 3, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v úhrnném objemu 40.870.678 Kč, uvedeným příjemcům na rok 2021 do uvedené
výše.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

8

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato
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4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
Materiál k bodu 4.3 uvedla PhDr. A. Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví, a podala k němu
doplňující informace.
ZK bod 43 – ZR - RO č.316/21 – úpravy v kapitolách 917 09 Transfery a 920 09 Kapitálové
výdaje, majetkový vstup Libereckého kraje do MMN, a.s.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/181 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 43)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 316/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši
23.435.468,22 Kč, a to
a) specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 335.468,22 Kč
b) specifický ukazatel Podpora zdravotnictví v regionu ve výši 23.100.000 Kč
2.

navyšují výdaje kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví v celkové výši
23.435.468,22 Kč, a to
a) specifický ukazatel Město Semily – Kupní smlouva o převodu akcií v MMN a.s. ve
výši 6.760.014,45 Kč
b) specifický ukazatel Město Jilemnice – Kupní smlouva o převodu akcií v MMN a.s.
ve výši 12.554.751,71 Kč
c) specifický ukazatel MMN a.s. – příplatek mimo základní kapitál ve výši 4.120.702,06
Kč.

PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 61 – ZR - RO č. 339/21 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové
příspěvky PO
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/182 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 61)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 339/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 40.000 Kč a navyšují výdaje v kapitole 912
09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK – Konference
operátorů IZS LK 2021-7. ročník v celkové výši 40.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 62 – Poskytnutí investiční dotace městu Vysoké nad Jizerou na projekt
„Železobetonové konstrukce nového pavilonu E Ústavu chirurgie ruky a plast. chirurgie
Vysoké n. J.“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/183 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 62)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu
Vysoké nad Jizerou se sídlem Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou,
IČO: 00276294 ve výši 4.000.000 Kč na projekt „Železobetonová konstrukce nového pavilonu
E Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou“,

9
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B) vyhradit si dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
pravomoc schválit smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace mezi Libereckým krajem a
městem Vysoké nad Jizerou na projekt „Železobetonová konstrukce nového pavilonu E Ústavu
chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou“,
C) schválit smlouvou č. OLP/3485/2021 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a městem Vysoké nad Jizerou, se sídlem Náměstí
Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČO: 00276294.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

4.4. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
Materiály k bodu 4.4. uvedla RNDr. J. Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství a spolu s Ing. K. Madejovou k nim podaly doplňující informace.
ZK bod 32 – ZR - RO č. 313/21 – Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2020 a 2021 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/184 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 32)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 313/21, kterým se snižují výdaje v kapitole
932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí ve výši
4.421.305,43 Kč a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých akcí
v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí v
celkové výši 4.421.305,43 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2020, v úhrnné výši 2.951.514,95
Kč uvedeným příjemcům na akce do uvedené výše,
2. o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2021, ve výši 1.469.790,48 Kč
uvedeným příjemcům na akce do uvedené výše,
C) schválit
1. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2020, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a:
a) Obcí Radvanec, č.p. 75, 473 01 Radvanec, IČ 46750690, na projekt pod názvem
„Radvanec, prodloužení stoky C1 - splašková kanalizace (etapa III)“,
OLP/3301/2021,
b) Vodohospodářským sdružením Turnov (Benecko), Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Benecko – obnova vodovodního
přivaděče Bátovka - Mrklov“, OLP/3040/2021,
2.

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2021, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a:
a) Městem Osečná, Svatovítské nám. 105, 463 52, Osečná IČ 00263061, na projekt pod
názvem „Osečná - kanalizace II. etapa, dostavba stoky B1“, OLP/3305/2021,
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b) Obcí Radvanec, č.p. 75, 473 01 Radvanec, IČ 46750690, na projekt pod názvem
„Radvanec, prodloužení stoky C1 - splašková kanalizace“, OLP/3302/2021,
c) Obcí Světlá pod Ještědem, č.p. 48, 463 43 Světlá pod Ještědem, IČ 00263192, na
projekt pod názvem „Světlá pod Ještědem - posílení vodních zdrojů II. fáze, vrt č. 3“,
OLP/3291/2021.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 33 – ZR - RO č. 314/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci
Povodí Labe s. p.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/185 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 33)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/21, kterým se upravují výdaje v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, specifický ukazatel „Podpora
nadregionálních veřejných služeb - Botanická zahrada“ o částku 147.000 Kč,
b) navýšením výdajů v kapitole 917 08 - Transfery v rámci „Životního prostředí a
zemědělství“ o částku 147.000 Kč, zavedením nového specifického ukazatele „Lužická
Nisa, st. Hranice – Liberec, posouzení vlivu navrhovaných PPO na odtokové poměry“ ve
výši 147.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství 2021, příjemci Povodí Labe, IČO: 70890005, se sídlem Víta
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové ve výši 147.000 Kč na projekt „Lužická Nisa, st.
Hranice – Liberec, posouzení vlivu navrhovaných PPO na odtokové poměry“,
C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3211/2021 uzavíranou mezi Povodí
Labe, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové a Libereckým
krajem.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

4.5. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Materiály k bodu 4.5. uvedl PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, a podal k nim doplňující informace.
ZK bod 40 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu – Občanské sdružení Větrov,
z.s.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/186 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 40)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje povolit prominutí odvodu za
porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemci Občanské sdružení Větrov, z.s., IČO: 26588579, se sídlem Vysoké nad Jizerou 302,
512 11 Vysoké nad Jizerou, ve výši 45.677 Kč, tj. ve výši 100 %.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

11

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato
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ZK bod 41 – ZR - RO č. 337/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery – zapojení plateb
z přestupku a poskytnutí finančního daru
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/187 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 41)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 337/21, kterým se
1. navyšují nedaňové příjmy Libereckého kraje na rok 2021 o celkovou částku 6.791 Kč, a
to:
a) z titulu přijaté pokuty ve výši 5.000 Kč za přestupek proti památkovému zákonu,
b) z titulu přijaté úhrady nákladů řízení spojených s přestupkem ve výši 1.000 Kč,
c) z titulu převodu finančních prostředků z depozitního účtu z akce odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu z minulých let ve výši 791 Kč,
2. snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery - odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel 7805262001 s názvem „Statutární město Liberec
– Rekonstrukce kaple Božího těla“ ve výši 1.209 Kč,
3. a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery - odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel 07806770000 s
názvem „Finanční dar za nález historické sošky“ 8.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

4.6. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
Materiály k bodu 4.6. uvedl Mgr. M. Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, a podal k nim doplňující informace.
ZK bod 36 – Navýšení závazku spolufinancování projektu „Jedličkův ústav –
rekonstrukce III. NP domu B“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/188 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 36)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Jedličkův ústav –
rekonstrukce III.NP domu B“ z původní částky 14.225.600 Kč na novou částku do výše
18.092.767 Kč a jeho rozložení v letech 2021 až 2022,
b) snížení předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem z
původní částky 23.180.400 Kč na novou částku do výše 22.443.233,13 Kč a jeho
rozložení v letech 2021 až 2022.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 37 – Závazek spolufinancování projektu „ Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/189 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 37)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/294 Rokytnice
nad Jizerou“ Libereckým krajem do výše 75.220.000 Kč a jeho rozložení v letech
2022 až 2024 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z
Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
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2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše
129.880.000 Kč a jeho rozložení v letech 2022 až 2024.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 50 písm. c) Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti
Obchodní akademie Česká Lípa“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/190 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 50c)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní
akademie Česká Lípa“.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 50 písm. f) Zpráva o ukončení realizace projektu "Školy bez bariér - Gymnázium
a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o."
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/191 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 50f)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci Zpráva o ukončení realizace projektu "Školy bez bariér - Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o.".
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

4.7. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
Materiály k bodu 4.7. uvedla JUDr. E. Horáková, zaměstnankyně odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, a podala k nim doplňující informace.
ZK bod 27 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/192 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 27)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále z
odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené smlouvou) při čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Fortuna in natura, z.s.,
IČO: 01253301, se sídlem Plynárenská 832/3, 470 01 Česká Lípa, ve výši 9.439 Kč,
tj. ve výši 100 %.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 31 – ZR - RO č. 312/21 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace pro MAJÁK o.p.s.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/193 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 31)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 312/21, kterým se upravuje kapitola 917
04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 200.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly:
1. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04811750000 s názvem Podpora specifické
primární prevence, ve výši 200.000 Kč,
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2.

zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce 04812640000 s názvem MAJÁK
o.p.s. Liberec – Krizová intervence 2021, ve výši 200.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti MAJÁK o.p.s., IČ:
25405276, se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, na akci číslo 04812640000 MAJÁK
o.p.s. Liberec – Krizová intervence 2021, ve výši 200.000 Kč,
C) schválit znění smlouvy č. OLP/3210/2021 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a společností MAJÁK o.p.s., IČ:
25405276, se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 53 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/194 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 53)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje povolit
a) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město
Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu
„Technické zhodnocení povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a
Střední odborné škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“, ve výši
249.879,40 Kč, tj. 96 % odvodu,
b) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město
Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu
„Oprava sportovního povrchu na hřišti při ZŠ 28. října v Turnově“, ve výši 480.000 Kč,
tj. 96 % odvodu.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 54 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/195 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 54)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále z
odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené smlouvou) při čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci FK SLOVAN Hrádek nad Nisou,
IČO: 43226132, se sídlem Rynoltická 333, 463 34 Hrádek nad Nisou, ve výši 80.100 Kč, tj. ve
výši 100 %.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

4.8. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
Materiály ZK 48 a ZK 49 uvedla Ing. M. Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti, a
podala k nim doplňující informace.
ZK bod 44 – ZR - RO č. 331/21 - navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 914 06 –
Působnosti, odbor silničního hospodářství; platby věcných břemen
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/196 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 44)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
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rozpočtové opatření č. 331/21, kterým se:
1.

navyšují příjmy kraje v celkové výši 500.000 Kč, a to:
a) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 15.300 Kč,
b) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 326.450 Kč,
c) vybrané za náklady řízení ve výši 72.675 Kč,
d) vybrané za prodej pozemků ve výši 85.575 Kč,

2.

navyšují výdaje v kapitole 914 06 - Působnosti, odbor silničního hospodářství u akce
„platby věcných břemen“ ve výši 500.000 Kč.

PŘÍTOMNO:

10

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 45 – ZR - RO č. 332/21 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920
06; akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/197 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 45)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 332/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje na akci „OK III/29024 (Ostrý roh), Jablonec nad Nisou“ ve výši
1.845.651 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství v
celkové výši 1.845.651 Kč tak, že se:
a) snižují výdaje u nespecifikované rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI
ve výši 56.650.287 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 58.495.938 Kč, a to u akce:
-III/28617 Mříčná ve výši 1.500.307 Kč,
-III/28721 Sněhov – Mukařov ve výši 8.637.260 Kč,
-III/28741 a III/28743 Huť – Zásada ve výši 1.944.902 Kč,
-Most ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany ve výši 902.176 Kč,
-II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice ve výši 27.192.281 Kč,
-II/270 Mimoň - Noviny pod Ralskem ve výši 17.714.012 Kč,
-Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů ve výši 605.000 Kč.

PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 46 – ZR - RO č. 333/21 – snížení výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v
kapitole 913 06 na zimní údržbu
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/198 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 46)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 333/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství v
celkové výši 12.000.000 Kč, a to:
a) u nespecifikované rezervy akce „Rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ ve výši 2.500.000
Kč,
b) u akce „Demolice havarijních objektů v prostoru Ralsko“ ve výši 9.500.000 Kč,
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2.

navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor silničního
hospodářství na akci „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice
LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU“ ve výši 12.000.000 Kč.

PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 48 – ZR - RO č. 327/21 – navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 917 21;
Dodatek č. 1 ke Smlouvě s KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/199 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 48)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 327/21, kterým se:
1.

navyšují příjmy kraje v celkové výši 3.000.000 Kč,
a) dle smlouvy č. OLP/3865/2017 za kompenzaci autobusové dopravy ve výši 319.113
Kč,
b) z vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2020 od společnosti KORID LK, spol. s r.o.
ve výši 700.952 Kč,

2.

c) z vyúčtování záloh drážních dopravců ve výši 1.979.935 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti na akci
„KORID LK, spol. s r.o.“ o částku 3.000.000 Kč,

B) rozhodnout o navýšení dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu o
3.000.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461
80 Liberec 2 pro rok 2021,
C) schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4042/2020 v celkové výši 18.000.000 Kč, mezi Libereckým
krajem a společností KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 49 – ZR - RO č. 328/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914
21 - Působnosti, odbor dopravní obslužnosti; dopravní obslužnost
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/200 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 49)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 328/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 10.877.511 Kč,
a) vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 7.000 Kč,
b) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 42.800 Kč,
c) vybrané za správní poplatky ve výši 3.500 Kč,
d) vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 876.635 Kč,
e) z vyúčtování záloh autobusových dopravců ve výši 2.769.682 Kč,
f) z vyúčtování záloh drážních dopravců ve výši 6.972.894 Kč,
g) vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši 205.000 Kč,
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2.

navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„dopravní obslužnost autobusová“ ve výši 10.877.511 Kč.

PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

4.9. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
Materiál k bodu 4.9. uvedl Mgr. J. Chýle, vedoucí odboru kancelář hejtmana, a podal k němu
doplňující informace.
ZK bod 59 – ZR - RO č. č. 352/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK,
rozhodnutí o poskytnutí dotace Obci Svojkov
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/201 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 59)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 352/21, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši
200.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 200.000 Kč
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 200.000 Kč jako účelová dotace Obci
Svojkov, IČO 00831689, se sídlem Svojkov 12, 471 53 Svojkov na projekt: “Oprava
poškozené hráze Kachního rybníka v Obci Svojkov“,
2) smlouvu č. OLP/3504/2021 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Obci Svojkov, IČO 00831689, se sídlem Svojkov 12,
471 53 Svojkov.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

ZK bod 60 – ZR - RO č. 353/21 – poskytnutí finančního daru KNL, a.s., úpravy v kapitole
931 01, schválení darovací smlouvy
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 9/21/FV/202 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/ b. 60)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/21, kterým se v kapitole 931 01 –
Krizový fond, odbor kancelář hejtmana, snižují výdaje specifického ukazatele Nouzový stav
2020 – 2021 II., Krizová situace 2021 (mimo povodní) o částku 565.000 Kč a současně se
navyšují výdaje na nově zřízeném specifickém ukazateli Finanční dar – určování nových mutací
viru SARS-CoV-2 o částku 565.000 Kč určený pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., IČO 272
83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec
B) rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 565.000 Kč Krajské nemocnici Liberec,
a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, LiberecI-Staré Město, 460 01 Liberec v
souvislosti s určováním nových mutací viru SARS-CoV-2.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

17

0

VÝSLEDEK:

usnesení bylo přijato

Zápis č. 9/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 110. 2021

5. Různé a závěr
Zasedání výboru bylo ukončeno ve 14,53 hod. Po celou dobu svého zasedání byl finanční výbor
usnášeníschopný. Příští zasedání výboru finančního se uskuteční dne 26. 11. 2021 v zasedací
místnosti č. 111 v 1. patře budovy sídla Libereckého kraje.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Ing. Ilja Štěpánek
člen finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

……………………………….
Ing. Tomáš Hocke
předseda finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 22. října 2021
Zapsala: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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