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

Zápis č. 3/2022 ze zasedání Výboru finančního
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 25. 3. 2022
Přítomen:

Ing. T. Hocke, Mgr. F. Lufinka, Ing. Ilja Štěpánek, Ing. J. Volfová,
Ing. J. Knížek, P. Šulc, Ing. J. Kittner, M. Kropáčková

Omluven:

Ing. J. Valešová, FCCA, RNDr. M. Hron, JUDr. K. Malá, Ing. P. Matyáš, J. Mencl

Hosté:

Ing. Z. Miklík, Ing. J. Ulvr, Ing. J. Klíma, Mgr. J. Chýle, PhDr. A. Riegerová, Mgr. J. Tůma,
RNDr. J. Šádková, Ing. J. Matouš, Mgr. M. Otta, Ing. J. Princová, Ing. V. Chládková

Ověřovatelé:

Ing. Ilja Štěpánek

1. Zahájení
Třetí zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2022 zahájil předseda
výboru Ing. Tomáš Hocke ve 13,04 hod., provedl kontrolu počtu přítomných členů výboru a
konstatoval, že výbor je schopen se usnášet a navrhnul za ověřovatele zápisu ze 3. zasedání
finančního výboru Ing. Ilju Štěpánka, který s navržením souhlasil.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/27
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu ze 3. zasedání finančního výboru
v roce 2022 Ing. Ilju Štěpánka.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

zvolen

2. Schválení programu jednání
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
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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
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
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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
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
Schválení programu:
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

schválen

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. 2. 2022 byla prezentována předsedou výboru na zasedání zastupitelstva kraje
dne 22. 2. 2022 s tím,
že ke všem 22 projednávaným bodům a 3 písemným informacím přijal výbor
doporučující usnesení.
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 – 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
Předseda výboru navrhl, aby bylo o majetkoprávních operacích hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/28 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 10 až 18)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Dobranov
b) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Volfartice
c) MPO – přijetí daru pozemku v k. ú. Semily
d) MPO – prodej pozemků v k. ú. Proseč pod Ještědem a v k. ú. Lomnice nad Popelkou
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e) MPO – prodej pozemku v k. ú. Bozkov
f) MPO – koupě pozemku v k. ú. Český Dub
g) MPO – koupě pozemku v k. ú. Polesí u Rynoltic
h) MPO – koupě pozemku v k. ú. Pulečný
i) MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

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.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/29 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 9)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 54/22, kterým se navyšují příjmy kraje z titulu zapojení finančních
prostředků z veřejné sbírky Vizitka Libereckého kraje ve výši 4.000 Kč a současně se navyšují
výdaje v kapitole 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele, ve výši 4.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/30 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 37)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 78/22, kterým se
I. navyšuje zdrojová část rozpočtu kraje v celkové výši 25.000.000 Kč, a to prostřednictvím
financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v úhrnné
výši 25.000.000 Kč,
II. navyšují očekávané příjmy kraje 2022 za dodávky služeb a energie v celkové výši 3.000.000
Kč,
III. upravují výdajové kapitoly rozpočtu kraje 2022 v celkové výši 28.000.000 Kč, z toho:
1) snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva na řešení
věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 19.757.000 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele, Provoz
Krajského úřadu Libereckého kraje - běžné provozní výdaje ve výši 9.000.000 Kč,
3) navyšují výdaje v kapitole 914 15 – Působnosti, odbor kancelář ředitele, Objekt E - běžné
provozní výdaje a Objekt D - běžné provozní výdaje v celkové výši 5.000.000 Kč,
4) navyšují výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace v celkové výši 33.757.000 Kč,
v tom:
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a) v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu v celkové výši 25.622.000 Kč, v tom:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant ve výši 862.000 Kč,
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec ve výši 796.000 Kč,
Střední odborná škola, Liberec ve výši 1.494.000 Kč,
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec ve výši 7.160.000 Kč,
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou ve výši 571.000 Kč,
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod ve výši 5.431.000 Kč,
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou ve výši
626.000 Kč,
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad
Nisou ve výši 229.000 Kč,
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou ve výši 480.000 Kč,
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou ve výši 1.433.000 Kč,
Gymnázium, Česká Lípa ve výši 315.000 Kč,
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa ve výši 2.596.000 Kč,
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov ve výši 2.862.000 Kč,
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou ve výši 767.000 Kč,
b) v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, Domov důchodců
Rokytnice nad Jizerou ve výši 2.703.000 Kč
c) v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, Krajská vědecká knihovna v Liberci ve výši 2.146.000 Kč,
d) v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje ve výši 317.000 Kč a Léčebna respiračních nemocí
Cvikov ve výši 2.969.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
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
Předseda výboru navrhl, aby o bodech 31 písm. a), g), h) a i) bylo hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/31 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 31a), 31g), 31 h) a 31i))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 2. 2022 do 15. 3.
2022
g) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2022
h) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2021
i) Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2022.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

5

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
Materiál k bodu 4.2. uvedl Mgr. J. Chýle, vedoucí odboru kancelář hejtmana, a podal k němu
doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/32 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 36)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč ČR – Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01
Liberec na projekt: “Pořízení speciálního vozidla pro Kynologickou záchrannou skupinu HZS
Libereckého kraje“,
B) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 90/22, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši 500.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 500.000 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 500.000 Kč jako účelová dotace ČR –
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská
29/10, 460 01 Liberec na projekt: “Pořízení speciálního vozidla pro Kynologickou
záchrannou skupinu HZS Libereckého kraje“,
2) smlouvu č. OLP/295/2022 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:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
Materiál k bodu 4.3 uvedla PhDr. A. Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví, a podala k němu
doplňující informace.
ZK bod 19 – ZR – RO č. 58/22 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní
služba, zajištění zubní pohotovosti a protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/33 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 19)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/22, kterým se upravuje rozpis
specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví v úhrnné výši 15.336.400 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby v
úhrnné výši 15.336.400 Kč, a to níže uvedeným konkrétním společnostem v tomto rozsahu:
a) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec IStaré Město, 460 01 Liberec, ve výši 7.214.400 Kč,
b) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, ve výši 1.694.000 Kč,
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c) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1.694.000 Kč,
d) MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, ve výši
3.214.000 Kč,

2.

3.

e) Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41
Tanvald, ve výši 1.520.000 Kč,
o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné služby Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se
sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši ve výši 5.000.000
Kč,
o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby v
oboru zubní lékařství Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 1.327.750 Kč,

C) schválit znění těchto smluv:
a) Smlouvy č. OLP/208/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,
b) Smlouvy č. OLP/209/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518,
c) Smlouvy č. OLP/210/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00829838,
d) Smlouvy č. OLP/211/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 05421888,
e) Smlouvy č. OLP/212/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, IČO:
63145766,
f)

Smlouvy č. OLP/213/2022 o zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,
g) Smlouvy č. OLP/214/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Změna v pořadí projednávaných bodů
4.5. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
Materiál k bodu 4.5. uvedl Mgr. J. Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních
služeb, a podal k němu doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/34 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 38)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje

7

Zápis č. 3/2022 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 3. 2022

A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/22 kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel
Spolufinancování kapacit sociálních služeb, kde objednavatelem je LK ve výši 1.174.645
Kč,
b) současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí ve výši
1.174.645 Kč na spolufinancování objednaných kapacit z důvodu potřebnosti,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
organizaci Oblastní charita Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČO: 73633755, ve výši 1.174.645
Kč na zahájení provozu nové pobytové sociální služby,
C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/542/2022 mezi Libereckým krajem a organizací Oblastní charita Jičín, Na Jihu 553, 506
01 Jičín, IČO: 73633755.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.6. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
Materiály k bodu 4.6. uvedla RNDr. J. Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství a spolu s Ing. J. Matoušem k nim podali doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/35 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 30)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 62/22, kterým se snižují rezervy ve
výdajích kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové
výši 592.570 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) a současně se zavádí nové specifické
ukazatele v kapitole 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství,
v celkové výši 592.570 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) bez dopadu na celkový
objem kapitoly,
B) rozhodnout
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého
kraje v úhrnném objemu 592.570 Kč uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu do uvedené
výše,
b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého
kraje uvedeným žadatelům z důvodu nesplnění podmínek stanovených programem
Podpora hospodaření v lesích,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a uvedenými
příjemci.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 35 – ZR – RO č. 73/22 – zapojení příjmů do kapitoly 927 08 Fond Turow a
navýšení výdajů rozpočtu Libereckého kraje
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/36 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 35)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 73/22, kterým se:
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1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 844.150.000 Kč z titulu:
a) přijatého finančního daru ve výši 240.900.000 Kč od instituce PGE Foundation,
b) finančního vyrovnání ve výši 603.250.000 Kč od Polského státu,
2) navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 844.150.000 Kč v nově vytvořené kapitole 927 08 - Fond
Turow, a to zavedením:
a) nového dílčího ukazatele „Opatření k řešení dopadů dolu Turow, PGE – dar“ ve výši
240.900.000 Kč,
b) nového dílčího ukazatele „Opatření k řešení dopadů dolu Turow, PL – dohoda“ ve
výši 603.250.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.4. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Materiál k bodu 4.4. uvedla Ing. V. Chládková, ekonomka příspěvkových organizací odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a podala k němu doplňující informace.
ZK bod 25 – ZR – RO č. 49/22 úprava v kapitole 926 07 – Dotační fond a vyhlášení
dotačního programu 7.3 Stavebně historický průzkum
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/37 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 25)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 49/22, kterým se upravují výdaje v kapitole 926
07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to tak že:
a) se snižují nespecifikované rezervy programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji,
v celkové výši 201.700 Kč,
b) se snižuje specifický ukazatel 7030017 ŘKF Vítkov u Chrastavy – SHP kostel Horní
Vítkov v celkové výši 48.300 Kč,

2.

c) a současně se navyšují nespecifikované rezervy 7.3 Stavebně historický průzkum v
celkové výši 250.000 Kč, bez vlivu na celkový objem rozpočtu LK,
podmínky vyhlášení programu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2022,
včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, oblast podpory 7. Kultura,
památková péče a cestovní ruch, program 7.3 Stavebně historický průzkum s
předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
250.000 Kč.

PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 13,40 hod. přichází Ing. J. Kittner, člen finančního výboru.
4.7. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
Materiály k bodu 4.7. uvedl Mgr. M. Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, a podal k nim doplňující informace.
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ZK bod 46 – Rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“, programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/38 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 46)
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 404.215,80 Kč, uvedeným subjektům do uvedené výše,
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.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 47 – ZR – RO č. 88/22 – zapojení vratek dotací a úpravy specifických ukazatelů
v kapitole 926 02 - Dotační fond
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/39 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 47)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 88/22, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje z titulu vratek finančních prostředků z vypořádání
poskytnutých dotací na realizaci projektů z Dotačního fondu Libereckého kraje v celkové
výši 634.743,20 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 926 02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů v celkové výši 634.743,20 Kč, a to:
a) navýšením nespecifikovaných rezerv programu 2.1 Programu obnovy venkova o
částku 630.000 Kč,
b) navýšením nespecifikovaných rezerv programu 2.5 Program na podporu regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel o částku 4.743,20 Kč,
3.

upravují specifické ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů, v celkové výši 80.263,50 Kč a to:
a) snížením vybraných specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů program 2.1 Program obnovy venkova z
titulu úspory ukončeného vyúčtovaného projektu ve výši 70.471,70 Kč a program 2.5
Program na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel z titulu
úspory ukončeného vyúčtovaného projektu ve výši 9.791,80 Kč,
b) navýšením nerozepsaných rezerv programu 2.1 Program obnovy venkova o částku
70.471,70 Kč a programu 2.5 Program na podporu regionálních výrobků, výrobců a
tradičních řemesel ve výši 9.791,80 Kč v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů.

PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

10

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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ZK bod 49 – „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ – závazek předfinancování
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/40 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 49)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit předpokládané
předfinancováním projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ do výše 100.000.000,00
Kč v roce 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy „Programu
Životního prostředí 2021 – 2027“.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 50 – Závazek spolufinancování projektu „Transformace Služby sociální péče
TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/41 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 50)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Transformace Služby sociální
péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“ do výše 65.194.987 Kč a jeho rozložení
v letech 2018-2029,
b) předpokládané předfinancování projektu „Transformace Služby sociální péče TEREZA, p.
o., lokalita Na Vinici, Semily“ Libereckým krajem do výše 67.805.013 Kč a jeho rozložení
v letech 2022-2024.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.8. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
Materiály k bodu 4.8. uvedla Ing. J. Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, a podala k nim doplňující informace.
ZK bod 20 – Město Turnov – porušení rozpočtové kázně
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/42 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 20)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje povolit
a) prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město
Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu
„Technické zhodnocení povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední
odborné škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“, ve výši 204.956 Kč, tj.
100 % penále,
b) prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město
Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu
„Oprava sportovního povrchu na hřišti při ZŠ 28. října v Turnově“, ve výši 210.700 Kč, tj.
100 % penále.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/43 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 22)
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Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městu Turnov, se sídlem Antonína
Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227 na akci číslo 04812885008 „Oprava střechy části
„B“ gymnázia v Turnově“ do výše 500.000 Kč,
B) schválit
I. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 66/22, kterým se upravují kapitoly 912 04 –
účelové příspěvky PO, 915 04 – významné akce a 917 04 – transfery odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 520.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o celkovou částku 520.000 Kč, v tom:
a) snížení akce číslo 0450050000: Podpora aktivit příspěvkových organizací o částku
20.000 Kč,
b) snížení akce číslo 04503370000: Rezervy v kapitole 912 – opravy a havárie v průběhu
roku 2022 na objektech OŠMTS o částku 500.000 Kč,
2. navýšení kapitoly 915 04 – významné akce, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o částku 20.000 Kč, navýšení akce číslo 04805900000: Cesta za snem, z. s. –
Handy Cyklo Maraton,
3. navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o částku 500.000 Kč, nová akce číslo 04812885008: Město Turnov – Oprava střechy
části „B“ gymnázia v Turnově,
II. Smlouvu č. OLP/410/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01
Turnov, IČ: 00276227.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 40 – Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací projektům ze Seznamu
významných akcí podporovaných Libereckým krajem v oblasti tělovýchovy a sportu
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/44 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 40)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout
1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které nemá charakter
podpory de minimis, a uzavření víceleté smlouvy s příjemci:
a) NORTH BIKE CLUB, spolek se sídlem Pražská 608/109, 46601 Jablonec nad Nisou,
IČO: 06438407, projekt „Dětský MTB CUP“, číslo akce 0487620000, dotace do výše
600.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 150.000 Kč; rok 2023 –
splátka do výše 150.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 150.000 Kč, rok 2025 – splátka
do výše 150.000 Kč,
b)

c)

Sportuj po Česku, z. s. se sídlem Bratří Čapků 874/1, 50003 Hradec Králové, IČO:
06860907, projekt „Prima Cup – Harrachov“, číslo akce 04812550000, dotace do výše
800.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2023 –
splátka do výše 200.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 200.000 Kč, rok 2025 – splátka
do výše 200.000 Kč,
Nadační fond severočeských olympioniků se sídlem Souběžná 2763/15, 46601 Jablonec
nad Nisou, IČO: 28740297, projekt „Humanitární a sociální podpora olympioniků“, číslo
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d)

akce 04807600000, dotace do výše 400.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka
do výše 100.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše 100.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše
100.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše 100.000 Kč,
Cesta za snem, z. s. se sídlem José Matího 269, 16000 Praha 6, IČO: 22712950, projekt
„Handy cyklo Maraton“, číslo akce 0480590000, dotace do výše 400.000 Kč rozložená
do splátek: rok 2022 – splátka do výše 100.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše 100.000
Kč; rok 2024 – splátka do výše 100.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše 100.000 Kč,

e)

2.

TJ Doksy z. s. se sídlem Bezdězská 260, 47201 Doksy, IČO: 00525693, projekt „EURO
HRY Doksy 2022–2024“, číslo akce 04805890000, dotace do výše 400.000 Kč rozložená
do splátek: rok 2022 – splátka do výše 100.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše 100.000
Kč; rok 2024 – splátka do výše 100.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše 100.000 Kč,
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které má charakter podpory de
minimis, a uzavření víceleté smlouvy s příjemci:
a)

AC Turnov, z. s. Skálova 207, 51101 Turnov, IČO: 00527271, projekt „Memoriál
Ludvíka Daňka – mezinárodní atletický mítink,“ číslo akce 04804700000, dotace do výše
2.000.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 500.000 Kč; rok 2023 –
splátka do výše 500.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 500.000 Kč, rok 2025 – splátka
do výše 500.000 Kč,

b)

Revelations z. s. se sídlem B. Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou, IČO:
02202808, projekt „JBC 4X Revelations – závod světového poháru ve fourcrossu
horských kol“, číslo akce 04807580000, dotace do výše 800.000 Kč rozložená do splátek:
rok 2022 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2024
– splátka do výše 200.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše 200.000 Kč,
Liberecký tenisový klub, z. s. se sídlem Fibichova 1377/8, 46001 Liberec, IČO:
44224087, projekt „Mezinárodní turnaj Svijany Open 2022–2024“, číslo akce
04807570000, dotace do výše 1.200.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do
výše 300.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše 300.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše
300.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše 300.000 Kč,
Macha Lake, z. s. se sídlem Pražská 992, 47201 Doksy, IČO: 06519598, projekt
„Mezinárodní ITF turnaj žen v tenise Macha Lake Open“, číslo akce 04807590000,
dotace do výše 800.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 200.000 Kč;
rok 2023 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 200.000 Kč, rok 2025
– splátka do výše 200.000 Kč,

c)

d)

e)

f)

g)

Pakli sport klub, z. s. se sídlem Zdislavy z Lemberka 437, 47125 Jablonné v Podještědí,
IČO: 70226130, projekt „International MTB marathon Lužickými horami,“ číslo akce
04804710000, dotace do výše 600.000 Kč rozložená do splátek: rok 2023 – splátka do
výše 200.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 200.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše
200.000 Kč,
TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s. se sídlem U Stadionu 1, 46601 Jablonec nad Nisou,
IČO: 14864991, projekt „Jablonecká hala“, číslo akce 04806970000, dotace do výše
1.000.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 250.000 Kč; rok 2023 –
splátka do výše 250.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 250.000 Kč, rok 2025 – splátka
do výše 250.000 Kč,
Autoklub Bohemia Sport v AČR p.s. se sídlem Labe 184, 46822 Malá Skála, IČO:
75057930, projekt „Rally Bohemia“, číslo akce 04807610000, dotace do výše 1.200.000
Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 300.000 Kč; rok 2023 – splátka do
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výše 300.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 300.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše
300.000 Kč,
B) schválit znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
Individuální dotace 2022-2025.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/45 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 41)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření číslo 71/21, 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 250.000 Kč, a to snížením ukazatele
číslo akce 0487170000 – Sportovec roku Libereckého kraje ve výši 250.000 Kč,
2.

navyšuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zavedením nového specifického ukazatele číslo
akce 04812900000 - Sportovec roku Libereckého kraje v celkové výši 250.000 Kč,

B) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské organizaci ČUS Libereckého
kraje, se sídlem Jablonecká 88/18, 46005 Liberec 5, IČO 70927383, na projekt „Sportovec roku
Libereckého kraje“ do výše 250.000 Kč,
C) schválit znění smlouvy č. OLP/540/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a Krajskou
organizací ČUS Libereckého kraje.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 42 – ZR – RO č. 72/22 – úprava kapitoly 917 04 – Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/46 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 42)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 72/22, kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši
1.135.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly:
1. snížení ukazatele: číslo akce 04800880000 – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 1.135.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v rámci systémové podpory vzdělávání žáků,
B) rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 575.000 Kč pro:
a) Základní školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizaci, IČ: 72742038, se sídlem
Orlí 140/7, 460 01 Liberec, na akci číslo 04813072310 Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 205.000 Kč,
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b) Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679,
příspěvkovou organizaci, IČ: 70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa,
na akci číslo 04813084479 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 370.000 Kč,
C) schválit
a) smlouvu č. OLP/543/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací, IČ:
72742038, se sídlem Orlí 140/7, 460 01 Liberec,
b) smlouvu č. OLP/544/2022 mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou
a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací, IČ:
70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/22/FV/47 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/ b. 43)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/22, kterým se upravují výdaje kapitoly
926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 3.276.747
Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1. program č. 4.1 Program volnočasových aktivit:

2.

a) snížení nerozepsané rezervy o částku 2.153.495 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 2.337.000 Kč,
program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 803.360 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 695.760 Kč,

3.

program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 319.892 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 243.987 Kč,

B) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
které nemají charakter podpory de minimis, do celkové výše 3.276.747 Kč, z toho:
1. v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit v úhrnném objemu 2.337.000 Kč
uvedeným příjemcům na uvedený projekt/aktivitu,
2. v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování v úhrnném objemu
695.760 Kč uvedeným příjemcům na uvedený projekt/aktivitu,
3.
4.

v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
v úhrnném objemu 243.987 Kč uvedeným příjemcům na uvedený projekt/aktivitu,
o neposkytnutí dotace z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, a to:
4.1 v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit uvedeným žadatelům na
projekt/aktivitu,
4.2 v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování uvedenému
žadateli na projekt/aktivitu,
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4.3 v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými
opatřeními uvedenému žadateli na projekt/aktivitu,
C) schválit vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Školství a mládež, 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární
prevence a 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními, pro
potřeby resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2022, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

5. Různé a závěr
Zasedání výboru bylo ukončeno ve14,20 hod. Po celou dobu svého zasedání byl finanční výbor
usnášeníschopný. Příští zasedání výboru finančního se uskuteční v pátek 22. 04. 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 25. března 2022
Zapsala: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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