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

Výpis usnesení č. 1/2022 ze zasedání Výboru
finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 1. 2022

Usnesení č.: 1/22/FV/1
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 1. zasedání finančního výboru
v roce 2022 RNDr. M. Hrona.
Přítomno: 3
Distančně: 4
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 4

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: zvolen
Zdržel se: 0

✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 1/22/FV/2 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2022/ b. 9 až 26)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – darování pozemků v k. ú. Osečná
b) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Osečná
c) MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (2x)
d) MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice a pozemku v k. ú. Semily
e) MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (2x)
f) MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (2x)
g) MPO – bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pulečný
h) MPO – budoucí prodej pozemků v k. ú. Lomnice nad Popelkou
i) MPO – prodej pozemku v k. ú. Šimonovice
j) MPO – darování pozemků v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
k) MPO – darování pozemků v k. ú. Železný Brod
l) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Železný Brod
m) MPO – darování pozemků včetně stavby vyřazené silnice v k. ú. Lukášov
n) MPO – převod pozemků v k. ú. Drchlava
o) MPO – budoucí bezúplatný převod pozemků v k. ú. Brniště a k. ú. Česká Ves v Podještědí
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p) MPO – prodej pozemků v k. ú Jablonec nad Nisou
r) MPO – směna pozemků v k. ú. Záskalí
s) MPO – – směna pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou a k. ú. Kunratice u Liberce.
Přítomno: 3
Distančně: 4
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 4

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 1/22/FV/3 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2022/ b. 39)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 20/22, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 540.000.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2022 v celkové výši 540.000.000 Kč, z toho:
1) výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO v celkové výši 44.100.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu ve výši 17.000.000 Kč,
b) v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí ve výši
1.500.000 Kč,
c) v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor silničního hospodářství ve výši
18.600.000 Kč,
d) v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu ve výši 4.000.000 Kč,
e) v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví ve výši
3.000.000 Kč,
2) výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace v celkové výši 43.380.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor silničního hospodářství ve
výši 30.000.000 Kč,
b) v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu ve výši 3.380.000 Kč,
c) v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví ve výši
10.000.000 Kč,
3) výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 1.700.000 Kč,
4) výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 43.249.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana ve výši 8.099.000 Kč,
b) v kapitole 917 06 – Transfery, odbor silničního hospodářství ve výši 20.000.000
Kč,
c) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
ve výši 13.824.000 Kč,
d) v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství ve výši
1.326.000 Kč
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5) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva na řešení
věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 42.224.000 Kč,
6) výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 355.610.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí ve výši 3.200.000
Kč,
b) v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství ve výši
211.000.000 Kč,
c) v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a zemědělství
ve výši 15.500.000 Kč,
d) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 125.910.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 923 – Spolufinancování EU v celkové výši 7.000.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí ve výši
3.500.000 Kč
b) v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku ve výši 3.500.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 2.737.000 Kč.
Přítomno: 3
Distančně: 4
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 4

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 1/22/FV/4 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2022/ b. 38a) a 38d))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 8. 12. 2021 do
4. 1. 2022,
d) Stanovení stravného, náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanovení ceny
pohonných hmot pro poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2022.
Přítomno: 3
Distančně: 4
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 4

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 1/22/FV/5 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2022/ b. 27)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 5.000.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to takto:
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a)

snížení nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č.a. 0570001 0000 „Protidrogová politika“ ve výši 5.000.000 Kč,
b) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580001 0000 „ADVAITA, z. ú. – protidrogové programy“ – financování protidrogových
služeb na rok 2022 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným
společnostem ve výši 2.330.000 Kč,
c)

navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580051 0000 „ADVAITA, z. ú. – programy primární prevence Advaita“ – financování
protidrogových služeb na rok 2022 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně
prospěšným společnostem ve výši 170.000 Kč,
d) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580002 0000 „Most k naději, z. s. – protidrogové programy“ – financování
protidrogových služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery spolkům ve výši 1.950.000
Kč,
e)

navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580050 0000 „Most k naději, z. s. – protidrogové programy v penitenciárních zařízeních“
– financování protidrogových služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery spolkům ve výši
20.000 Kč,

f)

navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580003 0000 „Laxus z. ú. – protidrogové programy“ – financování protidrogových
služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným
společnostem ve výši 330.000 Kč,
g) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580018 0000 „Maják o. p. s. – protidrogové programy“ – financování protidrogových
služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným
společnostem ve výši 200.000 Kč,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
protidrogových sociálních služeb pro rok 2022 v režimu služby obecného hospodářského
zájmu:
a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
ve výši 2.330.000 Kč, z toho na:
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši 750.000 Kč,
- Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 580.000 Kč,
- Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši 1.000.000 Kč,
b) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, IČ
63125137, ve výši 1.950.000 Kč, z toho na:
- Kontaktní centra (Liberec, Jablonec nad Nisou) pod číslem registrace 1229581 ve
výši 750.000 Kč,
- Kontaktní centra (Česká Lípa) pod číslem registrace 3801846 ve výši 550.000 Kč,
- Terénní programy pod číslem registrace 8306216 ve výši 650.000 Kč,
c) příjemci Laxus z. ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ 62695487, ve výši
330.000 Kč, na:
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 2073130 ve výši 330.000 Kč
2) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů pro rok 2022:
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a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
ve výši 170.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu
je realizace 40 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů
činí 56,67 %,
b) příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776, 460 14 Liberec 14, IČ 25405276, ve
výši 200.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je
realizace 45 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů
činí 57,97 %,
c) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, IČ
63125137, ve výši 20.000 Kč na služby snižování rizik, rozhodujícím závazným
výstupem projektu je realizace 34 intervencí, podíl dotace z celkových způsobilých
výdajů činí 66,67 %,
C) schválit
a) vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci zajišťujícími plnění služby obecného hospodářského zájmu,
b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci poskytujícími služby
prevence a snižování rizik.
Přítomno: 3
Distančně: 4
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 4

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 1/22/FV/6 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2022/ b. 34)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 2.999.977,00 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv Programu na podporu provozu venkovských prodejen
„OBCHŮDEK 2021+“ ve výši 2.999.977,00 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů Programu na podporu
provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ ve výši 2.999.977,00 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Programu na podporu
provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+ v úhrnné výši 177.102,00 Kč, níže
uvedeným subjektům do výše:
Poř. číslo

8

IČO

00276260

Příjemce dotace/ žadatel

Obec Vítkovice

Právní forma

Obec

Název projektu

Prodejna v obci Vítkovice
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Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Vítkovice.

Místo realizace

Vítkovice

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo

27

IČO

00580821

Příjemce dotace/ žadatel

Obec Ktová

Právní forma

Obec

Název projektu

Proplacení hrubé mzdy - Potraviny Ktová

Místo realizace

Proplacení mzdových výdajů na zaměstnance
(hrubá mzda včetně odvodů) v obchodě
Potraviny Ktová.
Ktová

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Účel projektu

Usnesení č.: 1/22/FV/7 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2022/ b. 37)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň –
hranice Libereckého kraje“ Libereckým krajem z původní částky 41.710.000 Kč na novou
částku do výše 57.732.100 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2023,
2) snížení předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem z
původní částky 162.990.000 Kč na novou částku do výše 156.967.898 Kč a jeho rozložení
v letech 2017 až 2023.
Usnesení č.: 1/22/FV/8 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2022/ b. 45)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Memorandum o
spolupráci č. OLP/085/2022 mezi Technickou univerzitou v Liberci a Libereckým krajem,
jehož předmětem je spolupráce na vzniku Fraunhofer Innovation platform IDm2 @ TUL s
finančním závazkem Libereckého kraje maximálně do výše 6,25 mil. Kč za 5 let, počínaje
rokem 2023.
Společné hlasování k bodům ZK 34, 37 a 45.
Přítomno: 3
Distančně: 4
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 4

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 1/22/FV/9 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2022/ b. 43)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.500.000 Kč ČR – Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01
Liberec na projekt: “Kondenzační vysoušeče“,
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B) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/22, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši 1.500.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 1.500.000 Kč
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 1.500.000 Kč jako účelová dotace ČR
– Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec na projekt: “Kondenzační vysoušeče“
2) smlouvu č. OLP/10/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, IČO
70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec.
Přítomno: 3
Distančně: 4
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 4

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓

Usnesení č.: 1/22/FV/10 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2022/ b. 44)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí
věcného daru 1 kusu sanitního vozu – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5L0 6112, Oblastnímu
spolku Českého červeného kříže Liberec, IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, celková zůstatková hodnota vozu k 31. 12. 2021 činí
134.158 Kč.
Přítomno: 3
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 4
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Valešová, FCCA
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

✓
✓
✓
✓

………………………………………………….
Ing. Jarmila Valešová, FCCA
místopředsedkyně finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 21. ledna 2022
Vyhotovila: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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