Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 2. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje

dne 21. února 2022 od 13:00 hodin
prezenční účast – zasedací místnost č. 111
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova A
distanční účast – prostřednictvím aplikace Microsoft Teams
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 10 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Žandov u České Lípy
ZK bod 11 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Příchovice u Kořenova
ZK bod 12 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
ZK bod 13 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (2x)
ZK bod 14 – MPO – budoucí darování pozemku včetně stavby vyřazované komunikace
v k. ú. Turnov
ZK bod 15 – MPO – darování pozemků včetně tělesa vyřazované komunikace v k.ú.
Javorník u Dlouhého Mostu
ZK bod 16 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Roprachtice
ZK bod 17 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou
ZK bod 18 – MPO – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
ZK bod 20 – MPO – převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými
organizacemi Libereckého kraje v resortu odboru sociálních věcí
1. pozemky v k. ú. Vratislavice nad Nisou
2. nemovité věci v k. ú. Jablonec nad Nisou
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 9 – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bankovního úvěru za účelem
financování 1. etapy modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.
ZK bod 42 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
5. 1. 2022 do 8. 2. 2022
ZK bod 42 písm. f) Plnění rozpočtu kraje za období leden 2022
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4.2. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 21 – Darování movitého majetku Hospici sv. Zdislavy, o.p.s.
4.3. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 23 – Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – schválení dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/3662/2021
4.4. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 40 – ZR – RO č. 23/22 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a programových
dotací z Fondu ochrany vod
4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 36 – Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní, Liberec“
ZK bod 37 – Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“
ZK bod 38 – Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy –
Jablonec nad Nisou“
ZK bod 42 písm. c) Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Střední škola
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.“
4.6. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 25 – ZR – RO č. 61/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Dílčí rozdělení
finančních prostředků kapitoly 313 - MPSV v rámci stavu rozpočtového provizoria 2022
ZK bod 26 – Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3573/2021 na movitý majetek zařízení
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
ZK bod 27 – Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3575/2021 na movitý majetek zařízení
Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
ZK bod 28 – Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3721/2021 na převod zásob zařízení
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
ZK bod 29 – Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3729/2021 na převod zásob zařízení
Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
5. Různé a závěr

V Liberci dne 14. 02. 2022
Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru
Pozn.: Materiály v plném znění, tj. včetně všech příloh naleznete na adrese Návrh programu
02. zasedání Zastupitelstva LK.

2

