Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 10. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova B

dne 26. listopadu 2021 od 13:00 hodin
zasedací místnost č. 111

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 14 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Česká Ves v Podještědí a k. ú. Český Dub
ZK bod 15 – MPO – revokace usnesení č. 81/VI/20/ZK v bodě 1. a), b)
ZK bod 39 – MPO – převod práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. j.
OLP/3700/2018 – budoucí koupě pozemků v k. ú. Roztoky u Jilemnice
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 13 – Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
ZK bod 35 písm. b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2021
ZK bod 35 písm. c) Informace o změně sazby pro stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad
ZK bod 35 písm. d) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje
k říjnu 2021
ZK bod 35 písm. l) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
6. 10. 2021 do 16. 11. 2021
4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 41 – ZR - RO č. 379/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery, Spolufinancování
sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v roce 2022
4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 43 – Smlouva mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
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4.4. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 47 – ZR - RO č. 366/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery – poskytnutí účelové
dotace obci Polevsko
ZK bod 50 – ZR - RO č. 392/21 – převod financí z kapitol 914 07 Působnosti, 915 07
Významné akce, 917 07 Transfery a navýšení v kapitole 914 07 Působnosti
ZK bod 51 – ZR - RO č. 393/21 úprava v kapitole 926 07 - Dotační fond - převod
nevyčerpaných prostředků do programu 7.10 Infrastruktura cestovního
4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 33 – ZR - RO č. 341/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity s finanční
podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace
ZK bod 46 – Navýšení závazku spolufinancování projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
ZK bod 53 – Závazek spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb Jablonec
n. N. – pořízení automobilu“
4.6. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 23 – ZR - RO č. 368/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a pojistného
plnění a úprava kapitoly 920 04
ZK bod 24 – ZR - RO č. 373/21 – úprava kapitoly 917 04 – rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace Baseball clubu Blesk Jablonec n. N.
ZK bod 44 – ZR - RO č. 382/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04 – poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků
ZK bod 45 – ZR - RO č. 363/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04 – Školní statek, Frýdlant,
p. o. – Návratná finanční výpomoc a změna zřizovací listiny
4.7. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 20 – ZR - RO č. 357/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a programových
dotací z Fondu ochrany vod v r. 2021
ZK bod 21 – ZR - RO č. 358/21 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Libereckého kraje 2021 - Geopark Český ráj o. p. s.
ZK bod 22 – ZR - RO č. 359/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci
Mikroregion Frýdlantsko
ZK bod 52 – ZR - RO č. 390/21 – snížení výdajů v 920 08 – Kapitálové výdaje a navýšení
výdajů v 912 08 – Účelové příspěvky PO - Fotovoltaická elektrárna
5. Různé a závěr
V Liberci dne 19. 11. 2021
Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru
Pozn.: Materiály v plném znění, tj. včetně všech příloh naleznete na adrese Návrh programu
10. zasedání Zastupitelstva LK.
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