Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 4. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova A

dne 22. dubna 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 11 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Nedaříž
ZK bod 12 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Frýdlant
ZK bod 13 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
ZK bod 14 – MPO – přijetí daru pozemku v k. ú. Raspenava
ZK bod 15 – MPO – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku v k. ú.
Starý Harcov
ZK bod 16 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Polesí u Rynoltic
ZK bod 17 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Polesí u Rynoltic
ZK bod 18 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Troskovice
ZK bod 19 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Tanvald
ZK bod 20 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Roztoky u Semil
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 21 – ZR – RO č. 123/22 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů roku 2021 alokací
do rozpočtu kraje 2022
ZK bod 41 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
16. 3. 2022 do 6. 4. 2022
ZK bod 41 písm. c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2022
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4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 8 – ZR – RO č. 118/22 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK,
nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor
zdravotnictví
4.3. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 33 – ZR – RO č. 102/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, dotace na projekt
Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 a její poskytnutí partnerům
projektu
4.4. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 39 – ZR – RO č. 115/22 – snížení výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, odbor
dopravní obslužnosti a navýšení výdajů v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor DO;
odbavovací systémy
4.5. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 22 – ZR – RO č. 98/22 – úpravy v kapitole 926 05 - Dotační fond, Program 5.1
Podpora integrace národnostních menšin a cizinců, rozhodnutí o poskytnutí dotací
ZK bod 24 – ZR – RO č. 113/22, kterým se navyšují příjmy a výdaje kraje a rozhodnutí o
poskytnutí peněžních darů DS Františkov, p. o., a DS Vratislavice n. Nisou, p. o.
4.6. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 29 – Navýšení závazku spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p.o. –
výstavba nových prostor“
ZK bod 31 – ZR – RO č. 122/22 – snížení výdajů v 923 03 Spolufinancování EU a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO – odboru silničního hospodářství
ZK bod 41 písm. e) Zpráva o ukončení realizace projektu „Podpora populace kuňky ohnivé
v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“
4.7. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 26 – ZR – RO č. 96/22 - Podpora strategických partnerů v oblasti naplňování
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje
ZK bod 27 – ZR – RO č. 97/22 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a programových
dotací z Fondu ochrany vod
ZK bod 42 – ZR – RO č. 103/22 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022 zapojení dotace od města Český Dub na udržitelnost projektů - aleje do kapitoly 91408 –
Působnosti
4.8. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 34 – ZR – RO č. 100/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační
fond – poskytnutí dotací v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji 2022
ZK bod 35 – ZR – RO č. 101/22 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací
z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2022
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ZK bod 36 – ZR – RO č. 105/22 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery
– poskytnutí individuálních dotací v oblasti péče o kulturní dědictví na rok 2022
ZK bod 38 – ZR – RO č. 104/22 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací
z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2022
5. Různé a závěr
V Liberci dne 12. 04. 2022

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