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

Zápis č. 2/2022 ze zasedání Výboru finančního
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 2. 2022
Přítomen:

Ing. T. Hocke, Ing. J. Valešová, FCCA, RNDr. M. Hron, Ing. Ilja Štěpánek, Ing. P. Matyáš,
P. Šulc, Ing. J. Kittner

Online účast:

JUDr. K. Malá, J. Mencl, Ing. J. Volfová, Ing. J. Knížek, M. Kropáčková

Omluven:

Mgr. F. Lufinka

Hosté:

Ing. Z. Miklík, Ing. J. Ulvr, Mgr. P. Tulpa, Mgr. P. Staněk, Ing. J. Klíma, Mgr. M. Otta,
PhDr. A. Riegerová, Ing. J. Princová, Mgr. J. Šebková, Ing. K. Madejová

Ověřovatelé:

Ing. Ilja Štěpánek

1. Zahájení
Druhé zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2022 zahájil
předseda výboru Ing. Tomáš Hocke ve13,05 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 2. zasedání finančního výboru Ing. Ilju Štěpánka, který s navržením
souhlasil.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/11
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 2. zasedání finančního výboru
v roce 2022 Ing. Ilju Štěpánka.
Přítomno: 6
Distančně: 3
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

Pro: 6
Pro: 3

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
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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
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
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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
Schválení programu:
Přítomno: 6
Distančně: 3
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek

Pro: 6
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

2. Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání výboru
Předseda finančního výboru sdělil, že na minulém zasedání výboru nebyly uloženy žádné úkoly
a stanoviska, resp. usnesení finančního výboru k jednotlivým projednávaným bodům dne
21. 1. 2022 byla prezentována místopředsedkyní výboru na zasedání zastupitelstva kraje
dne 25. 1. 2022 s tím,
že ke všem 25 projednávaným bodům a 2 písemným informacím přijal výbor
doporučující usnesení s upozorněním u bodu ZK 44 – Darování sanitního vozu, resortu
zdravotnictví, že jako součást materiálu, resp. rozhodování o poskytnutí věcného daru postrádá
písemný souhlas obdarovaného s přijetím daru. Při projednávání v ZK bylo vysvětleno Mgr.
V. Richterem, že aktu darování předcházela písemná žádost Českého červeného kříže.
Ve 13,10 hod. přichází Ing. J. Kittner, člen finančního výboru.
Ve 13,10 hod. se on-line připojuje M. Kropáčková, členka finančního výboru.
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
Materiály k bodu 3. uvedl Ing. Z. Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky a podal k nim doplňující informace.
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
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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
Předseda výboru navrhl, aby bylo o majetkoprávních operacích hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/12 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 10 až 18 a b. 20)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Žandov u České Lípy
b) MPO – koupě pozemků v k. ú. Příchovice u Kořenova
c) MPO – koupě pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
d) MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (2x)
e) MPO – budoucí darování pozemku včetně stavby vyřazované komunikace v k. ú. Turnov
f) MPO – darování pozemků včetně tělesa vyřazované komunikace v k.ú. Javorník u
Dlouhého Mostu
g) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Roprachtice
h) MPO – koupě pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou
i) MPO – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
j) 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.
Přítomno: 7
Distančně: 4
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Knížek
M. Kropáčková

Pro: 7
Pro: 4

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

✓
✓
✓
✓

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, řízení resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky a spolu s Ing. J. Klímou, vedoucím
ekonomického odboru, k nim podali doplňující informace.
Ve 13,15 hod. se on-line připojuje Ing. J. Volfová, členka finančního výboru
ZK bod 9 – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bankovního úvěru za účelem
financování 1. etapy modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Diskuze:
P. Šulc vznesl dotaz na porovnání výše úrokové sazby v souvislosti v důvodové zprávě
zmíněné možnosti „předčasné“ splátky „starého“ úvěru na rekonstrukce silnic II. a III. třídy
z roku 2006 resp. nesplacené jistiny ve výši cca 187,5 mil. Kč v roce 2022
→ Ing. J. Klíma informoval, že úroková sazba u úvěru na rekonstrukce silnic II. a III. třídy je
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12M PRIBOR a jistina je splácena jednou ročně k datu 30. září, k tomuto datu je rovněž
stanovena úroková sazba, a kdy se pro následující období očekává skokový nárůst s tím, jak
ČNB zvyšovala na konci roku 2021 a na začátku roku 2022 úrokovou sazbu.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/13 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 9)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí od společnosti Deloitte Advisory s. r. o. provedené vyhodnocení nabídek k
poskytnutí bankovního úvěru Libereckému kraji za účelem financování 1. etapy modernizace
Krajské nemocnice Liberec, a. s. - Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ včetně pořadí
jednotlivých uchazečů dle poptávkové dokumentace zpracované a na základě poptávkového
řízení organizovaného společností Deloitte Advisory s. r. o.
B) schválit
a) výběr nejvýhodnější nabídky na poskytovatele bankovního úvěru Libereckému kraji za
účelem financování 1. etapy modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s. - Projektu
„Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. 1“ od uchazeče Komerční banka a.s.,
IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, s modelovou nabídkovou
cenou 295.600.000 Kč, a to na základě vyhodnocení a stanovení pořadí od společnosti
Deloitte Advisory s. r. o.
b) Smlouvu o úvěru za účelem financování 1. etapy modernizace Krajské nemocnice
Liberec, a. s. - Projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. 1“ č.
OLP/266/2022 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Komerční bankou a.s., IČO:
45317054, se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1.
Přítomno: 7
Distančně: 5
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek
M. Kropáčková

Pro: 7
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓

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
Předseda výboru navrhl, aby o bodech 42 písm. a) a 42 písm. f) bylo hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/14 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 42a) a 42f))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 5. 1. 2022 do
8. 2. 2022,
f) Plnění rozpočtu kraje za období leden 2022.
Přítomno: 7
Distančně: 5

Pro: 7
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek
M. Kropáčková

✓
✓
✓
✓
✓

4.2. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
Materiál k bodu 4.2. uvedla PhDr. A. Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví, a podala
k němu doplňující informace.
ZK bod 21 – Darování movitého majetku Hospici sv. Zdislavy, o.p.s.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/15 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 21)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí
věcného daru Hospici sv. Zdislavy, o.p.s., IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1,
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, jehož předmětem je movitý majetek, který je užíván
Hospicem sv. Zdislavy na základě dodatku č. 4 Smlouvy o výpůjčce OLP/2302/2012, v celkové
pořizovací hodnotě 9.209.557,45 Kč.
Přítomno: 7
Distančně: 5
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek
M. Kropáčková

Pro: 7
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓

4.3. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
Materiál k bodu 4.3. uvedla Ing. J. Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, a podala k němu doplňující informace.
ZK bod 23 – Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – schválení dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/3662/2021
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/16 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 23)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout
a) o navýšení návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje na částku
maximálně do výše 5.500.000 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 2022, s
nezměněným termínem splatnosti Libereckému kraji,
b) o prodloužení období, ve kterém může příjemce žádat o uvolnění finančních prostředků,
a to z 20. 12. 2021 nově až do 30. 11. 2022 a s novou povinností příjemce přikládat ke
každé písemné žádosti o čerpání předpokládané cash flow na období až do konce platnosti
této smlouvy,
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B) schválit dodatek č. 1 smlouvy 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.
Přítomno: 7
Distančně: 5
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek
M. Kropáčková

Pro: 7
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓

Změna v pořadí projednávaných bodů
4.6. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
Materiál k bodu 4.6. uvedla Mgr. J. Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí, a podala k nim
doplňující informace.
Předseda výboru navrhl, aby bylo o bodech resortu sociálních hlasováno společně.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/17 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 25)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/22, kterým se zapojují finanční prostředky určené
na financování sociálních služeb v roce 2022, které Liberecký kraj obdrží na základě
Rozhodnutí RP1 o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok
2022 ve stavu rozpočtového provizoria (ze dne 7. 2. 2022), čímž se:
a) navyšují příjmy kraje o částku 156.376.367 Kč,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí a jednotlivé specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – Financování sociálních
služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV dle zvláštního zákona, v celkovém objemu
156.376.367 Kč,
2) vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí na rok 2022 v rámci stavu rozpočtového provizoria,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v rámci stavu rozpočtového provizoria v
úhrnném objemu 102.805.836 Kč, uvedeným příjemcům na rok 2022 do uvedené výše,
2) o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v rámci stavu rozpočtového provizoria, z
uvedených důvodů.
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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.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/18 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 26)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o narovnání a poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem
nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou movité
věci ve správě 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 dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3573/2021 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, jehož předmětem je narovnání a aktualizace stavu
darovaných movitých věcí k datu 31. 12. 2021 ve správě 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.
ZK bod 27 – Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3575/2021 na movitý majetek
zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/19 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 27)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí a narovnání věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem
nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou movité
věci ve správě 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 dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3575/2021 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, jehož předmětem je aktualizace stavu darovaných
movitých věcí k datu 31. 12. 2021 ve správě zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054 dle
příloh dodatku č. 1 a 2.
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.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/20 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 28)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o narovnání a 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
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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 dodatku č. 1 darovací smlouvy č. OLP/3721/2021 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, jehož předmětem jsou rozdíly a konečný stav zásoby k 31. 12.
2021 zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U
Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038 dle příloh dodatku č. 1 až 7.
ZK bod 29 – Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3729/2021 na převod zásob zařízení
Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/21 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 29)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
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 dodatku č. 1 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, jehož předmětem jsou rozdíly a konečný stav zásoby k 31. 12.
2021 zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, dle přílohy dodatku č.1.
Společné hlasování k bodům ZK 25, 26, 27, 28 a 29:
Přítomno: 7
Distančně: 5
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek
M. Kropáčková

Pro: 7
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓

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 spolu s Ing. J. Ulvrem, členem rady kraje, řízení resortu hospodářského a
regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, k nim
podali doplňující informace.
Předseda výboru navrhl, aby bylo o bodech resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova hlasováno společně.
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ZK bod 36 – Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní, Liberec“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/22 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 36)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše 19.725.000
Kč a jeho rozložení v letech 2021 - 2023 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu
obnovy,
b) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše 12.925.000 Kč a jeho
rozložení v letech 2021 – 2023.
ZK bod 37 – Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/23 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 37)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
jídelny Gymnázia Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 5.710.000 Kč a jeho rozložení
v letech 2020 - 2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č.
12/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,
b) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia
Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 2.790.000 Kč a jeho rozložení v letech 2020 –
2023.
ZK bod 38 – Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy –
Jablonec nad Nisou“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/24 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 38)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona
Randy – Jablonec nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 1.460.000 Kč a jeho rozložení v
letech 2021 - 2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 12/2021
Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,
b) předpokládané předfinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 640.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021 – 2023.
Společné hlasování k bodům ZK 36, 37 a 38:
Přítomno: 7
Distančně: 5
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová

Pro: 7
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
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Ing. J. Knížek
M. Kropáčková

✓
✓

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.“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/25 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 42c))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Střední škola řemesel a
služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.“.
Přítomno: 7
Distančně: 5
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek
M. Kropáčková

Pro: 7
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓

4.4. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
Materiál k bodu 4.4. uvedla Ing. K. Madejová, odborná zaměstnankyně odboru životního
prostředí a zemědělství, a podala k němu doplňující informace.
ZK bod 40 – ZR – RO č. 23/22 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a programových
dotací z Fondu ochrany vod
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 2/22/FV/26 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/ b. 40)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 23/22, 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 4.127.178,76 Kč,
b) navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
4.127.178,76 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele „Velký Valtinov tlaková kanalizace“ ve výši 4.127.178,76 Kč,
c) snížením nespecifikovaných rezerv kapitálových výdajů Programu vodohospodářských
akcí o částku 1.825.339,59 Kč,
d) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen - I. část, obec
Dlouhý Most“ ve výši 1.554.480 Kč a zavedením nového specifického ukazatele
„Rekonstrukce vodovodního řadu, obec Modřišice“ ve výši 270.859,59 Kč,
to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu kraje 2022 v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektu
spolufinancovaném ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu
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Životní prostředí - výzvy č. 4/2019: „Vodovody a kanalizace“ níže uvedenému příjemci na
akci do výše:
Název příjemce
/ IČ
Obec
Velký Valtinov
00672891

2.

Adresa/Sídlo

Název projektu

Parametry

č.p. 46,
471 25
Velký Valtinov

Velký Valtinov –
tlaková
kanalizace

Délka
kanalizace –
7,04 km

Dotace v max. výši (Kč) /
podíl dotace z celkových
způsobilých výdajů (%)
4.127.178,76 / 16,25 %

o poskytnutí účelových programových dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje - Programu vodohospodářských akcí 2021 níže uvedeným příjemcům na
akce do výše:

Název příjemce
/ IČ

Adresa/Sídlo

Název projektu

Parametry

Odkanalizování
Mikroregionu
Obec
Císařský kámen kanalizace Dlouhý Most
I. část
256,5 m
46744941
Šimonovice,
Dlouhý Most - 2.
etapa, stoka C1
Modřišice 11,
rekonstrukce
511 01 Modřišice Rekonstrukce
vodovodu Obec Modřišice
vodovodního
výměna
00275921
řadu
potrubí - 176
m

Dotace v max. výši (Kč) /
podíl dotace z celkových
způsobilých výdajů (%)

Dlouhý Most
193, 463 12
Dlouhý Most

1.554.480 / 47,08 %

270.859,59 / 60,45 %

C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany
vod Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a) obcí Velký Valtinov se sídlem č.p. 46, 471 25 Velký Valtinov, IČ 00672891 na projekt
pod názvem „Velký Valtinov – tlaková kanalizace“, č. OLP/86/2022,
b) obcí Dlouhý Most se sídlem Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most, IČ: 46744941 na
projekt pod názvem „Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen – I. část Šimonovice,
Dlouhý Most - 2. etapa, stoka C1“, č. OLP/87/2022,
c) obcí Modřišice se sídlem Modřišice 11, 511 01 Modřišice, IČ: 00275921 na projekt pod
názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu“, č. OLP/88/2022.
Přítomno: 7
Distančně: 5
JUDr. K. Malá
J. Mencl
Ing. J. Volfová
Ing. J. Knížek
M. Kropáčková

Pro: 7
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
✓
✓
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5. Různé a závěr
P. Šulc, člen finančního výboru vznesl k diskuzi problematiku, resp. zajištění financování
neziskových energeticky vysoce nákladových sportovišť (především spolků) v souvislosti se
skokovým nárůstem cen energií.
Zasedání výboru bylo ukončeno ve 14,15 hod. Po celou dobu svého zasedání byl finanční výbor
usnášeníschopný. Příští zasedání výboru finančního se uskuteční v pátek 25. 03. 2022
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 21. února 2022
Zapsala: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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