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

Zápis č. 10/2021 ze zasedání Výboru finančního
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 26. 11. 2021
Přítomno:

Ing. T. Hocke, RNDr. M. Hron, Ing. I. Štěpánek, Ing. J. Kittner, Ing. P. Matyáš,
M. Kropáčková, Mgr. F. Lufinka

Online účast:

Ing. J. Valešová, FCCA, JUDr. K. Malá, J. Mencl, Ing. J. Volfová, Ing. J. Knížek

Hosté:

Ing. Z. Miklík, Mgr. P. Tulpa, Mgr. J. Ulvr, Ing. J. Klíma, Bc. J. Šeps, Ing. N. Veselá,
RNDr. J. Šádková, Ing. K. Madejová, Mgr. M. Otta, Ing. J. Princová

Ověřovatelé:

Ing. Ilja Štěpánek

1. Zahájení
Desáté zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 zahájil
předseda výboru Ing. Tomáš Hocke ve 13,00 hod., provedl kontrolu počtu přítomných a počtu
on-line připojených členů výboru a konstatoval, že výbor je schopen se usnášet a navrhnul za
ověřovatele zápisu z 10. zasedání finančního výboru Ing. Ilju Štěpánka, který s navržením
souhlasil.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/203
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 10. zasedání finančního výboru
v roce 2021 Ing. Ilju Štěpánka.
Přítomno: 8
Distančně: 5
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Pro: 8
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: zvolen
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓

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 14 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Česká Ves v Podještědí a k. ú. Český Dub
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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.
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
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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
Schválení navrhovaného programu:
Přítomno: 8
Distančně: 5
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Pro: 8
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: program schválen
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓

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
22. 10. 2021 byla prezentována předsedou výboru na zasedání zastupitelstva kraje
dne 26. 10. 2021 s tím,
že ke všem 43 projednávaným bodům a 4 písemným informacím přijal výbor
doporučující usnesení.
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
Materiály k bodu 3. uvedl Ing. Z. Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky a podal k nim doplňující informace.
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
Předseda výboru navrhl, aby bylo o majetkoprávních operacích hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/204 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 14, 15 a 39)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – koupi pozemků v k. ú. Česká Ves v Podještědí a k. ú. Český Dub
b) MPO – revokaci usnesení č. 81/VI/20/ZK v bodě 1. a), b)
c) MPO – převod práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. j. OLP/3700/2018
– budoucí koupi pozemků v k. ú. Roztoky u Jilemnice.
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Přítomno: 8
Distančně: 5
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Pro: 8
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓

4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
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 13 – Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
Diskuze
Ing. I. Štěpánek pozitivně kvitoval trvající obezřetný přístup při stanovování dosažitelných
příjmů kraje, zrekapituloval poměr výdajů na provoz a na investice a vznesl dotaz v souvislosti
s navrhovanými dotacemi, zda dojde k úspoře prostředků z důvodu nerealizace některých
dotovaných akcí v důsledku vyhlášených restriktivních opatření k zamezení šíření onemocnění
COVID – 19.
→Ing. Z. Miklík potvrdil, že v případě že se některá z podporovaných akcí nebude realizovat,
peníze se z rozpočtu kraje nevyplatí.
Další doplňující dotazy členů finančního výboru zodpověděl Ing. J. Klíma.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/205 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 13)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
I. rozpočet Libereckého kraje na rok 2022, kterým se stanoví
a) celkový objem zdrojů ve výši 3.886.424.120 Kč sestávající z příjmů ve výši
3.576.424.120 Kč a disponibilních zdrojů roku 2021 ve výši 310.000.000 Kč
prostřednictvím třídy 8 – financování,
b) celkový objem výdajů částkou 3.839.549.120 Kč a kladné saldo ve výši 46.875.000 Kč,
určené k úhradě splátky jistiny úvěru na revitalizaci pozemních komunikací Libereckého
kraje prostřednictvím třídy 8 – financování,

II. věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů rozpočtu Libereckého
kraje na rok 2022,
III. pravidla, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2022
a která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022,
IV. provádění a schvalování změn rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím rozpočtových opatření
Radou Libereckého kraje ve vybraných případech.
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Přítomno: 8
Distančně: 5
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Pro: 8
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓

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
Předseda výboru navrhl, aby o bodech 35 písm. b), c), d) a l) bylo hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/206 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 35b), 35c), 35d) a 35l))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2021
c) Informace o změně sazby pro stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad
d) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k říjnu 2021
l) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od od 6. 10. 2021 do 16.
11. 2021.
Přítomno: 8
Distančně: 5
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Pro: 8
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓

4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
Materiály k bodu 4.2. uvedl Mgr. P. Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
a podal k nim doplňující informace.
RNDr. M. Hron, člen finančního výboru, ohlásil u bodu č. 41 možný střet zájmu.
ZK bod 41 – ZR - RO č. 379/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery, Spolufinancování
sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v roce 2022
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/207 (k návrhu usnesení pro109/ZK/2021/ b. 41)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
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A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21, kterým se upravují ukazatele v
kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje, dle zvláštního zákona, ve výši 30.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly a to,
a) snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 30.000.000 Kč,
b) navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši
30.000.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, jejichž
služby jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023 –
I. aktualizace pro rok 2022 v úhrnném objemu 30.000.000 Kč, uvedeným příjemcům a
v uvedené výši,
C) schválit vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a uvedenými příjemci,
D) rozhodnout o neposkytnutí dotace uvedenému subjektu v rámci dotačního řízení pro
poskytovatele sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, z důvodu administrativního
nesouladu žádosti s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje na podporu sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, jako nedílné
součásti vyhlášení dotačního řízení.
U bodu ZK 41 se on-line hlasování z důvodu přerušení komunikace neúčastnil
Ing. J. Knížek, člen finančního výboru.
Přítomno: 8
Distančně: 4

Pro: 8
Pro: 4

Ing. J. Volfová

✓
✓
✓
✓

Ing. J. Knížek

nehlasoval

Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
Materiál k bodu 4.3 uvedla Ing. N. Veselá, ekonomka odboru zdravotnictví, a podala k němu
doplňující informace.
ZK bod 43 – Smlouva mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/208 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 43)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu mezi
akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. č. OLP/3621/2021 mezi Libereckým
krajem, statutárním městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ:
00262978, městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227 a
městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČ: 00262781.
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Přítomno: 8
Distančně: 5

Pro: 8
Pro: 5

Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓

4.4. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Materiály k bodu 4.4. uvedl Bc. J. Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, a podal k nim doplňující informace.
Předseda výboru navrhl, aby bylo o bodech resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu hlasováno společně.
ZK bod 47 – ZR - RO č. 366/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery – poskytnutí
účelové dotace obci Polevsko
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/209 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 47)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 366/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel – číslo akce 7801320000 s názvem „Taneční a pohybové studio
Magdaléna – Dětská scéna“ ve výši 60.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce
7806834039 s názvem „Obec Polevsko – Obnova betléma v Kostele Nejsvětější Trojice
v obci Polevsko“ v celkové výši 60.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

Obec
Polevsko
obec

Obnova betlému v
Kostele Nejsvětější
Trojice v obci
Polevsko
Jedná se o celkovou
obnovu betlému v
Kostele Nejsvětější
Trojice v obci
Polevsko, včetně
opravy a podpory
rámu.

Bydliště

Polevsko
152, 471 16
Polevsko

IČO

00525405

7

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

* celková
obnova betlému
v Kostele
Nejsv. Trojice –
1 ks

De minimis

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

B) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

60.000 Kč

4.10.2021 –
31.12.2022
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C) schválit Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/3548/2021 na projekt
„Obnova betlému v Kostele Nejsvětější Trojice v obci Polevsko“ mezi Libereckým krajem a
Obcí Polevsko, IČO: 00525405, se sídlem Polevsko 152, 471 16 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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/210 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 50)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 392/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 915 07 – Významné akce, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, v celkové výši 700.000 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v celkové výši 77.000 Kč,
c)

a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, o celkovou částku 777.000 Kč, a to tak, že se snižuje rozpisový
ukazatel 0712000000 „Propagace kultury Libereckého kraje“ o 255.000 Kč a navyšuje se
rozpisový ukazatel 0731000000 „Marketingová podpora“ o částku 1.032.000 Kč pro
finanční zajištění plánované propagace turismu pomocí polepů autobusů veřejné dopravy
v Libereckém kraji.

ZK bod 51 – ZR - RO č. 393/21 úprava v kapitole 926 07 - Dotační fond - převod
nevyčerpaných prostředků do programu 7.10 Infrastruktura cestovního
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/211 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 51)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 393/21, kterým se upravují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to tak že:
a) se snižují:
• nespecifikované rezervy programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, v celkové
výši 168.533,92 Kč,
• nespecifikované rezervy programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika v celkové výši
203.489,56 Kč,
• nespecifikované rezervy programu 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických
oblastech v celkové výši 70.000 Kč,
• nespecifikované rezervy programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů
cestovního ruchu v celkové výši 62.000 Kč,
b) a současně se navyšují nespecifikované rezervy programu 7.10 Rozvoj doprovodné
turistické infrastruktury – Karavanová stání v celkové výši 504.023,48 Kč, bez vlivu na
celkový objem rozpočtu LK.
Společné hlasování k bodům ZK 47, 50 a 51.
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Distančně: 5
Pro: 5
Proti: 0
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
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Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

✓
✓

Změna v pořadí projednávaných bodů a schválení doplnění programu:
Na základě informací tajemnice finančního výboru navrhl předseda výboru doplnit program
jednání o body – písemné informace
4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova –
předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 35 písm. h) Zpráva o ukončení realizace projektu „Regionální stálá konference
Libereckého kraje III“
ZK bod 35 písm. i) Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea
v Liberci – 2. etapa“
ZK bod 35 písm. j) Zpráva o ukončení realizace projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění
ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“.
Schválení doplnění programu:
Přítomno: 8
Distančně: 5
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Pro: 8
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0 Výsledek:
Zdržel se: 0 doplněný program schválen

✓
✓
✓
✓
✓

4.6. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
Materiály k bodu 4.6. uvedla Ing. J. Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, a podala k nim doplňující informace.
Předseda výboru navrhl, aby bylo o bodech resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti hlasováno společně.
ZK bod 23 – ZR - RO č. 368/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a
pojistného plnění a úprava kapitoly 920 04
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/212 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 23)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 368/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 6.151.739 Kč
následovně:
1. navýšení kapitálových příjmů získaných z prodeje nemovitého majetku odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu z titulu úhrady Kupní smlouvy č. j. OLP/1361/2021
uzavřené mezi Libereckým krajem a ČEZ Distribuce, a. s., kupní cena ve výši 801.000 Kč
za nemovitost se všemi součástmi a příslušenstvím (trafostanice). Finanční prostředky
byly připsány na účet kraje Libereckého kraje dne 23. 8. 2021,
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2. navýšení nedaňových příjmů získaných z pojistného plnění Podhorská 54, Jablonec nad
Nisou, pojistná smlouva č. 7720976976, pojistná událost č. 4194005218, vodovodní škoda
ve výši 5.350.739 Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet kraje Libereckého kraje
dne 12. 3. 2021,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 6.151.739 Kč –
navýšení a úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, v tom:
1. snížení ukazatele akce číslo 0491950000: Podpora investičních projektů v resortu o částku
1.500.000 Kč,
2. zavedení nového ukazatele akce číslo 1491241442: Střední škola gastronomie a služeb,
Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy
objekt Centrum ve výši 1.651.739 Kč,
3. zavedení nového ukazatele akce číslo 0492001437: Střední zdravotnická škola a Střední
odborná škola, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – Havárie rozvodů
vody, objekt E ve výši 2.000.000 Kč,
4. zavedení nového ukazatele akce číslo 0492011433: Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu D, dílny Letná ve výši 1.000.000 Kč,
5. zavedení nového ukazatele akce číslo 0492021412: Obchodní akademie, Česká Lípa,
Havlíčkova 426, příspěvková organizace – Oprava střechy objektu školy ve výši
3.000.000 Kč.
ZK bod 24 – ZR - RO č. 373/21 – úprava kapitoly 917 04 – rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace Baseball clubu Blesk Jablonec n. N.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/213 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 24)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 373/21, kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
200.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1. snížení specifického ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace o
částku 50.000 Kč,
2.

snížení specifického ukazatele 04812410000 Gymnastika Liberec z.s.- Gymlib – Pohár
olympijských nadějí – OHC LIBEREC 2021 o částku 150.000 Kč,

3.

zavedení nového specifického ukazatele 04812710000 Baseball club Blesk Jablonec n. N.
– sportovní reprezentace LK v celkové výši 200.000 Kč,

B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které má charakter
podpory de minimis, příjemci:
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Žadatel

IČO

Sídlo

Název projektu

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

nákup
oficiálních hracích
míčů/počet ks/300
2.
nákup
hnojiva na údržbu
hrací
plochy/kg/850
3.
regenerace
SPORTOVNÍ
hrací
REPREZENTAC
plochy/m2/7500
E
Baseball club
Mšenská 64,
4.
pronájem
LIBERECKÉHO
Blesk
46604
osobní
26662914
KRAJE Jablonec nad
Jablonec nad
dodávky/doba
podpora účasti A
Nisou z.s.
Nisou
pronájmu
týmu v nejvyšší
v měsících/7
baseballové
5.
ubytování
soutěži
zahraničních
hráčů/doba
pronájmu
v měsících/5
6.
odměny
zahraničním
hráčům/počet
hráčů/3

Náklady
celkem
v Kč

Dotace do
výše v Kč

1.

470.000

200.000

C) schválit znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo
OLP/3509/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemcem Baseball club
Blesk Jablonec nad Nisou z.s.
ZK bod 44 – ZR - RO č. 382/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04 – poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/214 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 44)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 382/21, kterým se upravují kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace a
912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
772.400 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o celkovou částku 772.400 Kč – finanční rezerva na řešení provozních potřeb v
průběhu roku,
2.

navýšení a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o celkovou částku 772.400 Kč, v tom:
a) snížení ukazatele akce číslo 04500050000: Podpora aktivit příspěvkových organizací
o částku 30.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele akce číslo 04503191413: Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace – 100. výročí založení Obchodní akademie ve výši 30.000 Kč,

11

Zápis č. 10/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 11. 2021

c) zavedení nového ukazatele akce číslo 04503201497: Školní statek, Frýdlant,
příspěvková organizace – Stavba základové desky přístřešku pro otelené krávy ve výši
700.000 Kč,
d) zavedení nového ukazatele akce číslo 04503211422: Střední průmyslová škola textilní,
Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace – Autorský dozor na rekonstrukci střechy
dílen ve výši 72.400 Kč.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/215 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 45)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
a) zřizovací listinu a přílohu č. 1 zřizovací listiny Školního statku Frýdlant, příspěvkové
organizace, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
b) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/21, kterým se upravují kapitoly 913 04 –
příspěvkové organizace a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu ve výši 1.500.000 Kč následovně:
I. snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o částku 1.500.000 Kč – finanční rezerva na řešení provozních
potřeb v průběhu roku,
II. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o částku 1.500.000 Kč, akce číslo 04503251497: Školní statek,
Frýdlant, příspěvková organizace – Návratná finanční výpomoc,
B) rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje ve výši
1.500.000 Kč Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové organizaci, IČO 09861521, se sídlem
Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
příspěvkové organizace v roce 2021 a prvním čtvrtletí roku 2022, s termínem splatnosti
Libereckému kraji do 31. 12. 2022,
C) schválit smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3662/2021 mezi Libereckým krajem a Školním statkem Frýdlant, příspěvkovou
organizací, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant.
Společné hlasování k bodům ZK 23, 24, 44 a 45.
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Distančně: 5
Pro: 5
Proti: 0
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓

4.7. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
Materiály k bodu 4.7. uvedla RNDr. J. Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství a spolu s Ing. K. Madejovou k nim podaly doplňující informace.
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Předseda výboru navrhl, aby bylo o bodech resortu životního prostředí a zemědělství hlasováno
společně.
ZK bod 20 – ZR - RO č. 357/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a programových
dotací z Fondu ochrany vod v r. 2021
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/216 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 20)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 357/21, kterým se upravují výdaje v
kapitole 932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Kofinancování výstavby a
obnovy VHI - Vítkovice, Velký Valtinov, Okna, Mrklov o částku 2.840.446,33 Kč,
b) navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
2.840.446,33 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele „Benecko, Mrklov –
náhrada nekapacitních vodních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody“ ve výši 2.840.446,33
Kč,
c) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Spolufinancování opatření k
řešení dopadů k rozšíření těžby Turów o částku 177.500 Kč,
d) navýšením výdajů v rámci Spolufinancování opatření k řešení dopadů k rozšíření těžby
Turów o částku 177.500 Kč , a to zavedením nových specifických ukazatelů:
• „LI020126 Hrádek nad Nisou, Václavice – vodovod“ - zajištění projektové a inženýrské
přípravy opatření I.c dle Studie Turów – SVS“ ve výši 94.500 Kč,
• „LI022100 Chrastava, Horní Vítkov – vodovod“ - zajištění projektové a inženýrské
přípravy opatření I.d dle Studie Turów – SVS“ ve výši 83.000,
e) Snížením nespecifikovaných rezerv kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí
o částku 1.554.480 Kč,
f)

Navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Vyskeř – Vodojem Za Hůrou – VHS Turnov“ ve výši 1.554.480 Kč,
to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelové individuální investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje 2021 jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektu
spolufinancovaném ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu
Životní prostředí - výzvy č. 4/2019: „Vodovody a kanalizace“ níže uvedenému příjemci na
akci do výše:
Název
příjemce

VHS Turnov
(Benecko)

2.

Adresa/sídlo

Název projektu

Parametry

Dotace v max. výši Kč
(% podíl na
způsobilých výdajích
projektu)

Antonína
49295 Dvořáka
934 287, 511 01
Turnov

Benecko, Mrklov
– náhrada
nekapacitních
vodních zdrojů a
dostavba
přivaděče pitné
vody

SO 02.1 vodovodní
řad „M“, SO 02.4
rozvodný řad „M1“,
SO 02.4 rozvodný
řad „M1-1“ -1951
m; vodojem Mrklov
– 2x15 m3

2.840.446,33
(18,125 %)

IČ

o poskytnutí účelových individuálních investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu
ochrany vod Libereckého kraje 2021 jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v
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projektech spolufinancovaných z programu Ministerstva zemědělství ČR č. 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ podprogramu 129 304 zaměřeného na podporu projektové a inženýrské přípravy navržených
opatření určených k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného
dolu Turów na českém území, a to níže uvedeným příjemcům na akce do výše:
Název
příjemce

SVS a.s.
(Hrádek n.
N.)

SVS a.s.
(Chrastava)

3.

IČ

Adresa/sídlo

Přítkovská
49099
1689, 415
469
50 Teplice

Přítkovská
49099
1689, 415
469
50 Teplice

Název projektu

„LI020126
Hrádek nad Nisou,
Václavice –
vodovod“ zajištění
projektové a
inženýrské
přípravy opatření
I.c dle Studie
Turów
„LI022100
Chrastava, Horní
Vítkov –
vodovod“ zajištění
projektové a
inženýrské
přípravy opatření
I.d dle Studie
Turów

Parametry

Dotace v max. výši Kč
(% podíl na
způsobilých výdajích
projektu)

Projektová
dokumentace pro
územní řízení – 1
ks; Projektová
dokumentace pro
stavební povolení –
1 ks

94.500
(10 %)

Projektová
dokumentace pro
územní řízení – 1
ks; Projektová
dokumentace pro
stavební povolení –
1 ks

83.000
(10 %)

o poskytnutí účelové programové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje – Programu vodohospodářských akcí 2021 níže uvedenému příjemci
na akci do výše:
Název
příjemce

VHS Turnov
(Vyskeř)

IČ

Adresa/sídlo

Antonína
49295 Dvořáka
934 287, 511 01
Turnov

Název projektu

Vyskeř –
Vodojem Za
Hůrou

Parametry

Dotace v max. výši Kč
(% podíl na
způsobilých výdajích
projektu)

Vodojem podzemní
o objemu
akumulace 2x 15
m3 – 30 m3;
odpadní kanalizace
– 141 m; vodovodní
řad – 141 m

1.554.480
(35,84%)

C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond
ochrany vod Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a) VHS Turnov (Benecko), se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na
projekt pod názvem „Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních vodních zdrojů a dostavba
přivaděče pitné vody“, č. OLP/3003/2021,
b) SVS a.s. (Hrádek n. N.), se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 na projekt
pod názvem „„LI020126 Hrádek nad Nisou, Václavice – vodovod“ - zajištění projektové a
inženýrské přípravy opatření I.c dle Studie Turów“, č. OLP/3552/2021,
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c) SVS a.s. (Chrastava), se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 na projekt
pod názvem „„LI022100 Chrastava, Horní Vítkov – vodovod“ - zajištění projektové a
inženýrské přípravy opatření I.d dle Studie Turów“, č. OLP/3553/2021,
d) VHS Turnov (Vyskeř), se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na
projekt pod názvem „Vyskeř – Vodojem Za Hůrou“, č. OLP/3562/2021.
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.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/217 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 21)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/21, 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 50.000 Kč,
b) navýšením výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, specifický ukazatel „Podpora činnosti Geopark Český ráj“ o částku 50.000 Kč,
B) rozhodnout o navýšení individuální dotace příjemci Geopark Český ráj o.p.s., se sídlem
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ 27511774 na realizaci projektu „Podpora činnosti
Geoparku Český ráj o.p.s. v roce 2021“ o 50.000 Kč z 250.000 Kč na 300.000 Kč a úpravě
závazných parametrů uzavřené smlouvy č. OLP/1069/2021 v souvislosti se zajištěním pětidenní
mise dvou zahraničních zástupců pověřených revalidací značky Globální geopark UNESCO
Český ráj,
C) schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1069/2021 o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Geoparkem Český ráj o.p.s., se sídlem
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ 27511774 na realizaci projektu „Podpora činnosti
Geoparku Český ráj o.p.s. v roce 2021“.
ZK bod 22 – ZR - RO č. 359/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci
Mikroregion Frýdlantsko
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/218 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 22)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 359/21, kterým se upravují výdaje v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti, rozpočtový ukazatel „Metod. pomoc
obcím – zvyš. podílu tř. odpadu“ o částku 304.000 Kč,
b) navýšením výdajů v kapitole 917 08 - Transfery v rámci „Hospodaření s odpady“ o
částku 304.000 Kč, zavedením nového specifického ukazatele „Řešení nakládání s
BRKO na Frýdlantsku - pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů – Mikroregion
Frýdlantsko“ ve výši 304.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství 2021, příjemci Mikroregion Frýdlantsko, IČO: 70946213, se
sídlem Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01, Frýdlant ve výši 304.000 Kč na projekt „Řešení
nakládání s BRKO na Frýdlantsku - pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů“,
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C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2627/2021 uzavíranou mezi
Mikroregionem Frýdlantsko, IČO: 70946213, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01
Frýdlant a Libereckým krajem.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/219 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 52)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 390/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje,
specifický ukazatel „Nákup pozemků od p. Machana v Hejnicích“ ve výši 172.660 Kč a
současně se navyšují výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO, dílčí ukazatel „Pořízení
fotovoltaické elektrárny - Střevlik“ ve výši 172.660 Kč.
Společné hlasování k bodům ZK 20, 21, 22 a 52.
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Distančně: 5
Pro: 5
Proti: 0
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓

Ve 14,30 hod. odchází Ing. J. Kittner, člen finančního výboru.
4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
Materiály k bodu 4.5. uvedl Mgr. M. Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, a podal k nim doplňující informace.
Předseda výboru navrhl, aby bylo o bodech resortu hospodářského a regionálního rozvoje a
evropských projektů hlasováno společně a obdobně společně hlasováno i u resortem
předkládaných písemných informací.
ZK bod 33 – ZR - RO č. 341/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity s finanční
podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/220 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 33)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 341/21, kterým se upravuje specifický
ukazatel v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to
snížením specifického ukazatele „Podpora ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje“ o
částku 10.000 Kč a zavedením specifického ukazatele „Odhalení pamětní desky plk.Václavu
Knotkovi“ s částkou 10.000, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli obec
Studenec, se sídlem č.p. 364, 512 33 Studenec, IČ: 00276162, do výše 10.000 Kč,
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C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3484/2021 na projekt „Odhalení pamětní desky plk.Václavu Knotkovi“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a příjemcem obec Studenec, se sídlem č.p. 364, 512 33 Studenec,
IČ: 00276162.
ZK bod 46 – Navýšení závazku spolufinancování projektu „APOSS Liberec, p. o. výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/221 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 46)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „APOSS Liberec, p.o. výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“ z původní částky
23.690.000 Kč na novou částku do výše 41.283.223 Kč a jeho rozložení v letech 2019 až 2028,
b) snížení předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní
částky 44.460.000 Kč na novou částku do výše 44.162.631,27 Kč a jeho rozložení v letech
2019 až 2023.
ZK bod 53 – Závazek spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb
Jablonec n. N. – pořízení automobilu“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/222 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 53)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb
Jablonec n. N. – pořízení automobilu“ do výše 390.000 Kč a jeho rozložení v letech 20212022,
b) předpokládané předfinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N.
– pořízení automobilu“ Libereckým krajem do výše 1.260.000 Kč a jeho rozložení v letech
2021-2022.
Společné hlasování k bodům ZK 33, 46 a 53.
Přítomno: 7
Pro: 7
Proti: 0
Distančně: 5
Pro: 5
Proti: 0
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓

ZK bod 35 písm. h) Zpráva o ukončení realizace projektu „Regionální stálá konference
Libereckého kraje III“
ZK bod 35 písm. i) Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského
muzea v Liberci – 2. etapa“
ZK bod 35 písm. j) Zpráva o ukončení realizace projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění
ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“
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Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 10/21/FV/223 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/ b. 35h), 35i) a 35j))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
h) Zpráva o ukončení realizace projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“
i) Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2.
etapa“
j) Zpráva o ukončení realizace projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění
knihovního fondu a jeho prezentace“.
Přítomno: 7
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek

✓
✓
✓
✓
✓

5. Různé a závěr
Zasedání výboru bylo ukončeno ve 14,45 hod. Po celou dobu svého zasedání byl finanční výbor
usnášeníschopný. Příští zasedání výboru finančního se uskuteční dne 17. 12. 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 26. listopadu 2021
Zapsala: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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