Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 11. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova B

dne 17. prosince 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 8 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Božíkov
ZK bod 9 – MPO – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Ves nad Popelkou
ZK bod 10 – MPO – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jilemnice
ZK bod 11 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice
ZK bod 12 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Studenec u Horek
ZK bod 13 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Semily
ZK bod 14 – MPO – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pulečný
ZK bod 15 – MPO – převod pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem
ZK bod 16 – MPO – prodej pozemků v k. ú. Jestřebí u České Lípy
ZK bod 17 – MPO – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice
ZK bod 18 – Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k
pozemku v k. ú. Semily
ZK bod 19 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Bozkov
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 47 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
17. 11. 2021 do 7. 12. 2021
ZK bod 47 písm. c) Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2021 v roce
2022
ZK bod 47 písm. d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2021
4.2. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 32 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále z odvodu – Občanské sdružení
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4.3. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 40 – ZR - RO č. 398/21 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje a
navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; dotace v oblasti dopravy
4.4. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 21 – Darovací smlouva na převod zásob zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, p. o.
ZK bod 22 – Darovací smlouva na převod zásob zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
p. o.
4.5. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 23 – Darování ochranných pomůcek pro boj s onemocněním COVID-19
zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji
ZK bod 25 – Dodatek č. 1 Darovací smlouva č. OLP/1620/2021 darování sanitních vozů
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
4.6. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 28 – ZR - RO č. 395/21 – úprava kapitoly 917 04 – poskytnutí dotací z dotačního
programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021
ZK bod 29 – ZR - RO č. 411/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a úprava
kapitoly 912 04 OŠMTS – DD Frýdlant
ZK bod 30 – ZR - RO č. 412/21 – úprava 912 04, 913 04, 917 04 a 920 14 – účelové příspěvky
G, SOŠ a SZŠ Jilemnice, DD Frýdlant, SPŠSE a VOŠ Liberec, SPŠ Jablonec
4.7. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 37 – Rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého
kraje“, programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
ZK bod 38 – Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu
pro terénní sociální služby“ – úprava parametrů a nové podání žádosti
4.8. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 43 – ZR - RO č. 406/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci
Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.
ZK bod 45 – ZR - RO č. 410/21 – zapojení příjmů - uhrazených poplatků za znečišťování
ovzduší do 92608 Dotační fond, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití
bioodpadů
5. Různé a závěr
Schválení harmonogramu zasedání finančního výboru v období leden až prosinec 2022.
V Liberci dne 10. 12. 2021
Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru
Pozn.: Materiály v plném znění, tj. včetně všech příloh naleznete na adrese Návrh programu
11. zasedání Zastupitelstva LK.
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