Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 3. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova A

dne 25. března 2022 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 10 – MPO – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Dobranov
ZK bod 11 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Volfartice
ZK bod 12 – MPO – přijetí daru pozemku v k. ú. Semily
ZK bod 13 – MPO – prodej pozemků v k. ú. Proseč pod Ještědem a v k. ú. Lomnice nad
Popelkou
ZK bod 14 – MPO – prodej pozemku v k. ú. Bozkov
ZK bod 15 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Český Dub
ZK bod 16 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Polesí u Rynoltic
ZK bod 17 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Pulečný
ZK bod 18 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 9 – ZR – RO č. 54/22 – navýšení příjmů kraje z titulu zapojení fin. prostředků z veř.
sbírky Vizitka LK a navýšení výdajů v kap. 911 15 – Krajský úřad
ZK bod 37 – ZR – RO č. 78/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, snížení kapitoly 919 03
– Pokladní správa a navýšení výdajů na ENERGIE u vybraných kapitol rozpočtu 2022
ZK bod 31 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
9. 2. 2022 do 15. 3. 2022
ZK bod 31 písm. g) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2022
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ZK bod 31 písm. h) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje
za rok 2021
ZK bod 31 písm. i) Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2022
4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 36 – ZR – RO č. 90/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o
poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 19 – ZR – RO č. 58/22 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní
služba, zajištění zubní pohotovosti a protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
4.4. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 25 – ZR – RO č. 49/22 úprava v kapitole 926 07 – Dotační fond a vyhlášení dotačního
programu 7.3 Stavebně historický průzkum
4.5. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 38 – ZR – RO č. 74/22 – úpravy v kapitolách č. 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí a 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí – žádost o individuální dotaci
4.6. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 30 – ZR – RO č. 62/22 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický
fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje
ZK bod 35 – ZR – RO č. 73/22 – zapojení příjmů do kapitoly 927 08 Fond Turow a navýšení
výdajů rozpočtu Libereckého kraje
4.7. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 46 – Rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého
kraje“, programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
ZK bod 47 – ZR – RO č. 88/22 – zapojení vratek dotací a úpravy specifických ukazatelů v
kapitole 926 02 - Dotační fond
ZK bod 49 – „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ – závazek předfinancování
ZK bod 50 – Závazek spolufinancování projektu „Transformace Služby sociální péče
TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“
4.8. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 20 – Město Turnov – porušení rozpočtové kázně
ZK bod 22 – ZR – RO č. 66/22 – úprava kapitol 912 04, 915 04, 917 04 OŠMTS a poskytnutí
účelové dotace Městu Turnov – Oprava střechy u Gymnázia Turnov
ZK bod 40 – Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací projektům ze Seznamu významných
akcí podporovaných Libereckým krajem v oblasti tělovýchovy a sportu
ZK bod 41 – ZR – RO č. 71/22 – rozhodnutí o poskytnutí dotace subjektu Krajská organizace
ČUS Libereckého kraje na projekt Nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje za r. 2021
ZK bod 42 – ZR – RO č. 72/22 – úprava kapitoly 917 04 – Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
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ZK bod 43 – ZR – RO č. 79/22 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež
5. Různé a závěr
V Liberci dne 18. 03. 2022

Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru
Pozn.: Materiály v plném znění, tj. včetně všech příloh naleznete na adrese Návrh programu
03. zasedání Zastupitelstva LK.
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