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

Výpis usnesení č. 11/2021 ze zasedání Výboru
finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 17. 12. 2021

Usnesení č.: 11/21/FV/224
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 11. zasedání finančního výboru
v roce 2021 Ing. Ilju Štěpánka.
Přítomno: 5
Distančně: 7
Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: zvolen
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 11/21/FV/225 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 8 až 19)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Božíkov
b) MPO – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Ves nad Popelkou
c) MPO – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jilemnice
d) MPO – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice
e) MPO – koupě pozemků v k. ú. Studenec u Horek
f) MPO – koupě pozemků v k. ú. Semily
g) MPO – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pulečný
h) MPO – převod pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem
i) MPO – prodej pozemků v k. ú. Jestřebí u České Lípy
j) MPO – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice
k) Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k.
ú. Semily
l) MPO – koupě pozemků v k. ú. Bozkov.
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Přítomno: 5
Distančně: 7
Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 11/21/FV/226 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 47a), 47c) a 47d))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 17. 11. 2021 do 7. 12.
2021,
c) Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2021 v roce 2022,
d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2021.
Přítomno: 5
Distančně: 7
Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 11/21/FV/227 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 32)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále z
odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu „Celostátní soutěž venkovských divadelních
souborů Krakonošův divadelní podzim“ (porušení povinnosti ze smlouvy) 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
1.462 Kč, tj. ve výši 100 %.
U bodu ZK 32 se on-line hlasování z důvodu přerušení komunikace neúčastnila
Ing. J. Valešová, FCCA, členka finančního výboru.
Přítomno: 5
Distančně: 6

Pro: 5
Pro: 6

Ing. J. Valešová, FCCA

nehlasovala

Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
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Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

✓
✓
✓

Usnesení č.: 11/21/FV/228 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 21)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám.
Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou zásoby
zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila
321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy
č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv,
povinností a závazků,
B) schválit uzavření darovací smlouvy č. OLP/3721/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem movitého majetku a Statutárním
městem Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako
obdarovaným, jejímž předmětem jsou zásoby zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad
Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038 dle
příloh smlouvy č. 1 až 6.
Usnesení č.: 11/21/FV/229 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 22)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr.
Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou zásoby zařízení
Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460
10 Liberec 3, IČO: 71220054, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy
č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv,
povinností a závazků,
B) schválit uzavření darovací smlouvy č. OLP/3729/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem zásob a Statutárním městem
Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako
obdarovaným, jejímž předmětem jsou zásoby zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, dle
přílohy smlouvy č. 1.
Usnesení č.: 11/21/FV/230 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 50)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 428/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu úhrady nákladů od obcí s rozšířenou
působností spojených s provozováním objektu pro osoby bez přístřeší COVID + v celkové
výši 2.243.948 Kč,
2.
3.

4.

navyšují výdaje nově vytvořeného specifického ukazatele Nouzový stav 2021 III., kapitola
931 01 – Krizový fond LK, odbor kanceláře hejtmana, ve výši 2.000.000 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, zavedením
nového dílčího ukazatele číslo akce 5501781516 – Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem – Rekonstrukce výtahu vila Rozálie v celkové výši 243.948 Kč,
upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí bez
dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
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a) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501671520 APOSS Liberec, p. o. – Provozování
objektu pro osoby bez přístřeší COVID + o částku 260.742,00 Kč,
b) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501681520 APOSS Liberec, p. o. – Provozování
objektu pro osoby bez přístřeší COVID + II. o částku 458.699,78 Kč,
c) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501691520 APOSS Liberec, p. o. – Provozování
objektu pro osoby bez přístřeší COVID + III. o částku 1.374.094,52 Kč,
d) navýšením dílčího ukazatele číslo akce 5501781516 Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, p. o. - Rekonstrukce výtahu vila Rozálie o částku 1.848.536,30 Kč
e) zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce 5501791513 Domov důchodců Velké
Hamry, p. o. – Konstrukčně stavební řešení – statický výpočet přístavby, v celkové výši
245.000 Kč.
Společné hlasování k bodům ZK 21, 22 a 50.
Přítomno: 5
Distančně: 7
Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 11/21/FV/231 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 40)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí
1. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje zájmového sdružení právnických
osob Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor - Bílý Kostel nad Nisou, se sídlem náměstí Míru
22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO: 72559616, na projekt pod názvem „Oprava lesní
cesty podél silnice I/13 (E442), část Propojení sedla na Větrníku s mostem na Rozkoši
pro chodce a cyklisty“,
2.

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku Sdružení Český ráj, z.s.,
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO: 15045838, na projekt pod názvem
„Koordinace, administrace a předprojektová příprava Greenway Jizera - úsek Semily,
Jilemnicko“,

B) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 398/21, kterým se:
1 snižují výdaje v kapitole 920 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství u akce „PD páteřní cyklotrasy“ ve výši 600.000 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství v celkové
výši 600.000 Kč, a to na nové akce:
a) Cyklostezka - propojení sedla na Větrníku s mostem na Rozkoši ve výši 500.000 Kč,
b) Administrace a předprojektová příprava - Greenway Jizera ve výši 100.000 Kč,
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C) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy,
uvedenému žadateli o dotaci na projekt v celkové výši 500.000 Kč,
D) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/3666/2021 na projekt pod názvem „Oprava lesní cesty podél silnice I/13 (E442), část
Propojení sedla na Větrníku s mostem na Rozkoši pro chodce a cyklisty“, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a zájmovým sdružením právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový
Bor – Bílý Kostel nad Nisou, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO: 72559616.
Usnesení č.: 11/21/FV/232 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 54)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 419/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje vybrané od Mikroregionu Český ráj ve výši 50.000 Kč,
2. navyšují výdaje v celkové výši 50.000 Kč, a to tak, že se:
a) snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství z
nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 57.950.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„dopravní obslužnost“ ve výši 58.000.000 Kč.
Společné hlasování k bodům ZK 40 a 54.
Přítomno: 5
Distančně: 7
Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 11/21/FV/233 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 23)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování
ochranných pomůcek – respirátorů FFP2, které Liberecký kraj koupil od společnosti namu42
s.r.o., těmto subjektům a v uvedeném rozsahu:
a) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, v rozsahu 1.000 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 59.290
Kč,
b) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470
01 Česká Lípa, v rozsahu 6.570 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 389.535,30 Kč,
c)

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466
01 Jablonec nad Nisou, v rozsahu 5.600 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 332.024
Kč,
d) MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, v rozsahu 5.600
kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 332.024 Kč,
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e)
f)

Nemocnici Tanvald, s.r.o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, v
rozsahu 2.000 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 118.580 Kč,
Nemocnici následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace,
IČO: 00854875, se sídlem Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou, v rozsahu 1.000
kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 59.290 Kč,

g) Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace, IČO: 00193011, se
sídlem Dr. Karla Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou, v rozsahu 2.000 kusů respirátorů
FFP2, v celkové hodnotě 118.580 Kč.
Usnesení č.: 11/21/FV/234 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 25)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí
věcného daru zástavby vozu ŠKODA YETI 4L16181 České republice – Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07
Liberec III, celková zůstatková hodnota zástavby k 31. 05. 2021 činí 0 Kč.
Usnesení č.: 11/21/FV/235 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 52)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 429/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 919 03 – Pokladní správa
ekonomický odbor, specifický ukazatel Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a
organizačních opatření orgánů kraje ve výši 26.668.000 Kč a navyšují výdaje kapitoly 913 09
– Příspěvkové organizace odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje ve výši 26.668.000 Kč.
Usnesení č.: 11/21/FV/236 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 53)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 430/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví, specifický ukazatel LSPP+ Frýdlant ve výši 5.000.000 Kč a navyšují výdaje
kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, specifický
ukazatel LRN Cvikov – Martinovo údolí – rozvody kyslíku ve výši 5.000.000 Kč.
Společné hlasování k bodům ZK 23, 25, 52 a 53.
Přítomno: 5
Distančně: 7
Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 11/21/FV/237 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 28)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/21, kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
7.359.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
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1.
2.

snížení ukazatele 04812270000 sportovní infrastruktura – nerozepsaná rezerva o 7.359.000
Kč,
zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 7.359.000 Kč, z toho:

Číslo akce
Název akce
Výše v Kč
04812723026 Obec Pěnčín – Sportovní areál u ZŠ Pěnčín
2.580.000
04812733005 Město Tanvald – PUMPTRACK TANVALD
747.000
Obec Dětřichov – DĚTŘICHOV – REKONSTRUKCE
04812742017
516.000
VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ
04812750000 TJ Sokol Bratříkov – Oprava podlahy v Sokolovně Bratříkov
300.000
04812764008 Město Nový Bor – Sportovní hřiště při ZŠ U Lesa
2.528.000
04812773009 Obec Bedřichov – Asfaltové kolečko na stadionu
387.000
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s. – Modernizace zavlažování
04812780000
tenis. kurtů a modernizace umělého osvětlení tenis. hal
301.000
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního programu Podpora
sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021 mimo režim de minimis na projekt
uvedeným příjemcům,
2. o neposkytnutí dotace z Dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v
Libereckém kraji 2021 uvedeným žadatelům z důvodu administrativního nesouladu
žádosti,
C) schválit znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021, která bude uzavírána mezi
Libereckým krajem a uvedenými příjemci.
Usnesení č.: 11/21/FV/238 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 29)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 411/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 – kapitálové příjmy o částku
565.800 Kč získanou z rozdílu Směnné smlouvy č. OLP/2492/2020 uzavřené mezi
Libereckým krajem a Městem Česká Lípa ve výši 565.800 Kč, úhrada 2. části rozdílu v ceně
Nemovitostí č. 1 (areál hřiště Střední průmyslová škola Česká Lípa) a Nemovitostí č. 2
(objekt občanské vybavenosti). Finanční prostředky byly připsány na účet Libereckého kraje
dne 23. 9. 2021,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 – kapitola 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 565.800 Kč, a to
zavedení ukazatele akce číslo 04502751475 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
dětského domova na st. p. č. 1465/5, Frýdlant, Větrov, Vrchlického č. p. 3005 ve výši
565.800 Kč.
Usnesení č.: 11/21/FV/239 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 30)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 412/21, kterým se upravují kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, 913
04 – příspěvkové organizace, 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši
5.283.000 Kč následovně:
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1.

2.

3.

4.

snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 2.250.000 Kč, v tom:
a) snížení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola strojní a elektronická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace o částku 1.250.000
Kč,
b) snížení dílčího ukazatele: Finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu
roku o částku 1.000.000 Kč,
snížení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o
celkovou částku 2.000.000 Kč, ukazatel číslo akce 04812280000: Revitalizace sportovišť
škol a školských zařízení – nerozepsaná rezerva,
snížení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
o celkovou částku 1.033.000 Kč, ukazatel číslo akce 1491331438: Střední průmyslová
škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace – Oprava
rozvodů vody,
navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 5.283.000 Kč, v tom:
a) navýšení ukazatele číslo akce 04502751475: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace – Zhotovení PD – rekonstrukce objektu na st. p. č. 1465/5,
Frýdlant ve výši 1.000.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele číslo akce 04503281438: Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace – Výměna
stoupaček ve výši 500.000 Kč,
c) zavedení nového ukazatele číslo akce 04503291438: Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace – Automobil
pro autoškolu ve výši 533.000 Kč,
d) zavedení nového ukazatele číslo akce 04503301410: Gymnázium, Střední odborná
škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace – Projektová dokumentace na rekonstrukci tělocvičny ve výši 2.000.000
Kč,
e) zavedení nového ukazatele číslo akce 04503311421: Střední průmyslová škola strojní
a elektronická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace – Výměna oken ve výši 1.250.000 Kč.

Usnesení č.: 11/21/FV/240 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 55)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 422/21, kterým se upravují kapitoly 914
04 – Působnosti a 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, rozpočtu
Libereckého kraje následovně:
1. snižuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 914 04 – Působnosti / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.275.000 Kč, a to snížením ukazatele
číslo akce 0487120000 – zpracování Studie proveditelnosti revitalizace areálu pro klasické
lyžování v Harrachově ve výši 1.275.000 Kč,
2. navyšuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zavedením nových specifických ukazatelů v celkové
výši 1.275.000 Kč, a to:
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2.1 04812800000 Areál skokanských můstků Harrachov, o.p.s. - Zajištění zimního provozu
skokanských můstků ve výši 600.000 Kč,
2.2 04812810000 SPORTIMÁČEK, z. s. Liberec – SPORTIMÁČEK rozvoj pohybové
gramotnosti dětí předškolního věku v Libereckém kraji ve výši 75.000 Kč,
2.3 04812820000 Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. - Skokanské můstky
Lomnice nad Popelkou ve výši 150.000 Kč,
2.4 04812830000 Jizerský klub lyžařů Desná z.s. - Úprava a provoz skokanského areálu v
Desné ve výši 150.000 Kč,
2.5 04812842001 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – Zasněžování Rekreačního a
sportovního areálu Vesec ve výši 300.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají
charakter podpory de minimis, uvedeným příjemcům,
C) schválit znění vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými příjemci.
Společné hlasování k bodům ZK 28, 29, 30 a 55.
Přítomno: 5
Distančně: 7
Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 11/21/FV/244 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 43)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/21, kterým se upravují výdaje v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti celkem o částku 400.000 Kč, a to u
dílčího ukazatele Ochrana ovzduší, rozpočtový ukazatel Posudky měření emisí a imisí
o částku 62.000 Kč a rozpočtový ukazatel Plnění Programu zlepšování kvality ovzduší
o částku 338.000 Kč,
b) snížením výdajů v kapitole 917 08 – Transfery celkem o částku 100.000 Kč, a to u
specifického ukazatele Zajišťování akcí v oblasti zemědělství a potravinářství Regionální agrární rada LK,
c)

navýšením výdajů v kapitole 917 08 – Transfery celkem o částku 500.000 Kč, a to
zavedením nového specifického ukazatele Distribuce nábytkové pomoci v rámci
Libereckého kraje – Nábytková banka LK,

B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství 2021, příjemci Nábytková banka Libereckého kraje,
z. s., IČO: 09836578, se sídlem Zapadlá 550, 463 11 Liberec 30, ve výši 500.000 Kč na projekt
„Distribuce nábytkové pomoci v rámci Libereckého kraje“,
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C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3720/2021 uzavíranou mezi
Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z. s., IČO: 09836578, se sídlem Zapadlá 550, 463 11
Liberec 30 a Libereckým krajem.
Usnesení č.: 11/21/FV/245 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 45)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 410/21, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2021 následovně:
a) navyšují se příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 379.619,50 Kč, a to z titulu daňových příjmů, dosud
uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší,
b) snižují se výdaje v kapitole 917 08 – Transfery celkem o částku 101.565,66 Kč, a to u
specifického ukazatele Sanace staré ekologické zátěže v Srní - Ing. V. Ladýř-LADEO,
c) navyšují se výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond, nespecifikované rezervy programu
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a
využití bioodpadů ve výši 481.185,16.
Usnesení č.: 11/21/FV/246 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 56)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 433/21, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2021 následovně:
1. navyšují se příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč, a to:
a) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši 15.000 Kč,
2.

b) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši 10.000 Kč,
navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč v kapitole 926 08 – Dotační fond, nespecifikované
rezervy programu 8.5 – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a
podpora sběru a využití bioodpadů.

Společné hlasování k bodům ZK 43, 45 a 56.
Přítomno: 5
Distančně: 7
Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 11/21/FV/241 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 37)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje“, program Asistenční vouchery Libereckého kraje, v úhrnné
výši 660.384,55 Kč, uvedeným subjektům do uvedené výše,
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B) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, program Asistenční vouchery Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a uvedenými příjemci.
Usnesení č.: 11/21/FV/242 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 38)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o. –
pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ z původní částky 60.000 Kč na novou
částku do výše 110.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021-2022,
b) navýšení předpokládané výše předfinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení
automobilu pro terénní sociální služby“ Libereckým krajem z původní částky 540.000 Kč
na novou částku do výše 990.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021-2022.
Usnesení č.: 11/21/FV/243 (k návrhu usnesení pro 11/ZK/2021/ b. 47j))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov,
p. o.“, v průběhu realizace.
Společné hlasování k bodům ZK 37, 38 a 47j).
Přítomno: 5
Distančně: 7

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Usnesení č.: 11/21/FV/244
Finanční výbor po projednání schvaluje termíny zasedání finančního výboru
v roce 2022 na
21. 01.

22. 04.

--

21. 10.

21. 02.

27. 05.

26. 08.

25. 11.

25. 03.

17. 06.

23. 09.

16. 12.

vždy od 13,00 hodin.
Přítomno: 5
Distančně: 7
Ing. J. Valešová, FCCA
Mgr. F. Lufinka
JUDr. K. Malá
J. Mencl

Pro: 5
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
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Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

✓
✓
✓

………………………………………………….
Ing. Tomáš Hocke
předseda finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 17. prosince 2021
Vyhotovila: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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