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

Výpis usnesení č. 4/2022 ze zasedání Výboru
finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 4. 2022
Usnesení č.: 4/22/FV/48
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu ze 4. zasedání finančního výboru
v roce 2022 Ing. Ilju Štěpánka.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

zvolen

Usnesení č.: 4/22/FV/49 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 11 až 20)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Nedaříž
b) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Frýdlant
c) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
d) MPO – přijetí daru pozemku v k. ú. Raspenava
e) MPO – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku v k. ú. Starý Harcov
f) MPO – koupě pozemku v k. ú. Polesí u Rynoltic
g) MPO – koupě pozemků v k. ú. Polesí u Rynoltic
h) MPO – koupě pozemku v k. ú. Troskovice
i) MPO – koupě pozemků v k. ú. Tanvald
j) MPO – koupě pozemku v k. ú. Roztoky u Semil.
Ve 13,04 hod. přichází Ing. J. Kittner, člen finančního výboru.
Ve 13,05 hod. přichází Ing. J. Volfová, členka finančního výboru.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 13,10 hod. přichází Ing. J. Knížek, člen finančního výboru.
Usnesení č.: 4/22/FV/50 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 21)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 123/22, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 221.000.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2022 v celkové výši 221.000.000 Kč, z toho:
1) výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO v celkové výši 11.377.000 Kč, v tom:
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2)

3)

4)

5)

a) v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov,
Zborovská 519, p.o. - studie směny objektů Alšova, Zborovská ve výši 200.000 Kč,
b) v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor silničního hospodářství ve výši
11.177.000 Kč, z toho:
- Hasičský záchranný sbor - úhrada likvidačních prací ve výši 1.000.000 Kč,
- Přeložky elektrické energie, optických kabelů a plynu ve výši 4.000.000 Kč,
- KSS LK - dofinancování zimní údržby 2021 ve výši 6.177.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 – Působnosti v celkové výši 15.770.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, ve
výši 520.000 Kč, z toho
- Metodická pomoc školám ve výši 300.000 Kč,
- Nostrifikace ve výši 200.000 Kč,
- Přezkumy maturitních zkoušek ve výši 20.000 Kč,
b) v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, Dotisk brožury pro cizince ve
výši 250.000 Kč,
c) v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti ve výši 15.000.000 Kč,
z toho
- Dopravní obslužnost autobusová - kraj a obce ve výši 7.500.000 Kč,
- Dopravní obslužnost drážní ve výši 7.500.00 Kč,
výdaje v kapitole 915 04 – Významné akce, odbor školství mládeže, tělovýchovy a
sportu v celkové výši 200.000 Kč, z toho
- Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, o.s. Liberec - Sport Film Liberec ve
výši 100.000 Kč,
- SFM, s.r.o. - Sport Live ve výši 100.000 Kč,
výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 13.175.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši
9.000.000 Kč, z toho
- Rekreační a sportovní areál Vesec – Statutární město Liberec ve výši 3.000.000
Kč,
- Sportovní reprezentace LK ve výši 6.000.000 Kč,
b) v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Komunitní plánování obcí
s rozšířenou působností ve výši 1.000.000 Kč,
c) v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, Fond
malých projektů ve výši 3.175.000 Kč,
výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, v celkové výši
72.178.000 Kč, v tom
- Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje
ve výši 42.178.000 Kč,
- Rezerva na Energie pro rok 2023 ve výši 30.000.000 Kč,

6) výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 28.300.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 920 04 – Kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, p.o. - Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu D – dílny Letná ve výši 3.000.000 Kč,
b) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
v celkové výši 25.300.000 Kč, z toho
- Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, p.o. - Oprava havarijního stavu
střechy objektu Centrum ve výši 3.000.000 Kč,
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- Investiční rozvoj Zoo ve výši 22.300.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Program 4.26 - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech ve
výši 8.000.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana ve výši 72.000.000
Kč.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/51 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 41a) a 41c))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 16. 3. 2022 do 6. 4.
2022,
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2022.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/52 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 8)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 118/22, kterým se snižují nespecifikované rezervy výdajové kapitoly
931 01 - Krizový fond Libereckého kraje ve výši 567.600 Kč a navyšují výdaje kapitoly 912
09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel „ZZS LK – AED pro Liberecký
kraj IV. fáze“ v částce 567.600 Kč jako neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/53 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 22)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/22, kterým se upravují specifické
ukazatele kapitoly 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, oblast podpory 5 - Sociální
věci, Program 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ v celkové výši
1.093.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to takto:
a) snížení nespecifikovaných rezerv v Programu 5.1 „Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců“ o částku 1.093.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů jednotlivých akcí podpořených v rámci
Programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ do výše 1.093.000 Kč,
B) rozhodnout
a) o poskytnutí neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 5.1 Podpora integrace
národnostních menšin a cizinců, v celkové výši 1.093.000 Kč uvedeným příjemcům na
uvedený projekt / aktivitu,
b) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Programu 5.1 Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců uvedenému subjektu z důvodu nesplnění
podmínek programu,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Sociální věci, 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců, která
bude uzavřena s podpořenými žadateli.
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PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/54 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 24)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 113/22, kterým se:
a) navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2022 o částku 7.928.822,43 Kč z titulu
nařízeného odvodu finančních prostředků z peněžních fondů zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10
Liberec 3, IČO: 71220054, ve výši 5.476.867 Kč a zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec
30, IČO: 71220038, ve výši 2.451.955,43 Kč,
b) navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2022 v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, o částku 7.928.822,43 Kč na poskytnutí finančních darů pro nově
zřízené příspěvkové organizace statutárního města Liberec:

2.

Příspěvková organizace

Výše daru

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková
organizace

5.476.867,00 Kč

Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace

2.451.955,43 Kč

poskytnutí účelově určeného finančního daru v celkové výši 5.476.867 Kč organizaci
Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8,
460 07 Liberec, IČO: 10808108, dar je určen na posílení zdrojů peněžních fondů:

Fond účetní jednotky

Částka

Fond odměn

3.025,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

598.696,78 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů

10.716,20 Kč

Fond reprodukce majetku, fond investic

3.

6.063,41 Kč
4.858.365,61 Kč

poskytnutí účelově určeného finančního daru v celkové výši 2.451.955,43 Kč organizaci
Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11
Liberec 30, IČO: 10898174, dar je určen na posílení zdrojů peněžních fondů:

Fond účetní jednotky

Částka

Fond odměn

0,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

901.857,31 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

690.894,31 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů

24.926,20 Kč

Fond reprodukce majetku, fond investic

4.

834.277,61 Kč

znění smlouvy č. OLP/761/2022 o poskytnutí účelově určeného finančního daru z
rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 5.476.867 Kč, uzavřenou mezi Libereckým
krajem a organizací Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Domažlická 880/8, 460 07 Liberec, IČO: 10808108,

4

Výpis usnesení č. 4/2022 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 4. 2022

5.

znění smlouvy č. OLP/762/2022 o poskytnutí účelově určeného finančního daru z
rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 2.451.955,43 Kč, uzavřenou mezi Libereckým
krajem a organizací Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, se sídlem U
Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 10898174.

PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/55 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 47)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 135/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 250.000 Kč, a
to:
a) snížením výdajů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, specifický ukazatel
„Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v
sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 250.000 Kč,
b) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580162 0000 „Nadační fond Ozvěna“, navýšením o částku 250.000 Kč
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže
uvedenému žadateli o finanční podporu na akci a do výše:
IČO/
datum
nar.

žadatel

Nadační fond
02970261
Ozvěna

sídlem/
trvale bytem

Žižkova 528/6,
Česká Lípa,
470 01

akce

název parametru

hodnot Max. výše
měrná
a parafin.
jednotka
metru podpory

Nákup
kompenzačních
pomůcek a jejich
Nákup
příslušenství,
kompenzačních
nákup baterií do
pomůcek a jejich sluchadel, roční
příslušenství pro
pojištění
děti se sluchovým
kompenzační
postižením
pomůcky proti
ztrátě a odcizení,
wirelles
příslušenství

ks

10

250.000 Kč

C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1141/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Nadační fond
Ozvěna, IČO: 02970261, se sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, na projekt „Nákup
kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/56 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 48)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 136/22, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na financování sociálních služeb v roce 2022, které Liberecký kraj obdrží na základě
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022
(ze dne 6. 4. 2022), čímž se:
a) navyšují příjmy kraje v celkovém objemu 642.963.798 Kč, z toho:
1. o částku 78.188.183 Kč na základě Rozhodnutí RP 2 o poskytnutí části dotace z
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria,
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2. o částku 564.775.615 Kč na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, v celkovém
objemu 642.963.798 Kč, z toho:
1. 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 635.053.669 Kč,
2. nespecifikované rezervy v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí –
Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV dle zvláštního
zákona, v celkovém objemu 7.910.129 Kč,
2) vzorový dodatek ke smlouvě 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,
B) rozhodnout 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 úhrnném objemu 417.833.513 Kč, uvedeným
příjemcům na rok 2022 do uvedené výše.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/57 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 33)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 102/22, kterým se:
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2022, kapitola 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.700.000 Kč z titulu přijetí dotace
ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 na realizaci projektu „Okresní a krajská kola soutěží
v Libereckém kraji v roce 2022“ dle Rozhodnutí MŠMT číslo 0007/9/SOU/2022,
2.

upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2022, kapitola 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.709.000 Kč takto:

2.1 snížení specifického ukazatele číslo akce 04700020000 Soutěže-podpora talentovaných
dětí a mládeže ve výši 9.000 Kč,
2.2 navýšení specifických ukazatelů:
2.2.1 číslo akce 04804802330 Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková
organizace – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 o
částku 396.450 Kč (387.450 Kč s ÚZ 33166) na celkovou výši 516.450 Kč,
2.2.2 číslo akce 04804814476 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, příspěvková
organizace – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 o
částku 65.850 Kč (ÚZ 33166) na celkovou výši 85.850 Kč,
2.2.3 číslo akce 04804823454 – Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce
2022 o částku 65.850 Kč (ÚZ 33166) na celkovou výši 85.850 Kč,
2.2.4 číslo akce 04811805447 – Středisko volného času dětí a mládeže Semily,
příspěvková organizace – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce
2022 o částku 65.850 Kč (ÚZ 33166) na celkovou výši 85.850 Kč,
2.3 zavedení nových specifických ukazatelů:
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2.3.1 číslo akce 04813105459 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková
organizace – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 ve
výši 326.000 Kč, ÚZ 33166,
2.3.2 číslo akce 04813110000 Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR
Libereckého kraje, pobočný spolek – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém
kraji v roce 2022 ve výši 242.000 Kč, ÚZ 33166,
2.3.3 číslo akce 04813120000 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR
Česká Lípa, pobočný spolek – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji
v roce 2022 ve výši 181.300 Kč, ÚZ 33166,
2.3.4 číslo akce 04813130000 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR
Jablonec nad Nisou, pobočný spolek – Okresní a krajská kola soutěží v
Libereckém kraji v roce 2022 ve výši 165.400 Kč, ÚZ 33166,
2.3.5 číslo akce 04813140000 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR
Semily, pobočný spolek – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce
2022 ve výši 200.300 Kč, ÚZ 33166,
B) rozhodnout
1. o navýšení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu usnesením
Rady Libereckého kraje číslo 235/22/RK ze dne 8. 2. 2022 Domu dětí a mládeže Větrník,
Liberec, příspěvková organizace, IČO 71294511, se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec 1,
na realizaci projektu „Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022“ z
částky 120.000 Kč na částku max. do výše 516.450 Kč, číslo akce 04804802330,
2. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na realizaci projektu „Okresní
a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022“ níže uvedeným příjemcům:
2.1 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, IČO 70946086, se sídlem
náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov, do výše 326.000 Kč,
2.2 Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Libereckého kraje, pobočný
spolek, IČO 71202102, se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec, do výše 242.000
Kč,
2.3 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily, pobočný spolek, IČO
01452061, se sídlem Husova 77, 511 01 Turnov, do výše 200.300 Kč,
C) schválit
1. Dodatek číslo 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo
OLP/191/2022 uzavřené mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže Větrník,
Liberec, příspěvková organizace, IČO 71294511, se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec 1,
2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, číslo OLP/735/2022
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Základní uměleckou školou Turnov, příspěvková
organizace, IČO 70946086,
3. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, číslo OLP/736/2022
uzavíranou mezi Libereckým kraje a Krajskou radou Asociace školních sportovních klubů
ČR Libereckého kraje, pobočný spolek, IČO 71202102,
4.

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/737/2022
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Okresní radou Asociace školních sportovních
klubů ČR Semily, pobočný spolek, IČO 01452061.
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PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 13,41 hod. odchází Mgr. F. Lufinka, člen finančního výboru.
Usnesení č.: 4/22/FV/58 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 39)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 115/22, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti v celkové výši
19.000.000 Kč, a to u akce:

2.

a) Provoz odbavovacích zařízení IDOL ve výši 2.299.000 Kč,
b) Nákup odbavovacích zařízení - KORID LK ve výši 16.701.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„Odbavovací systémy IDOL“ ve výši 19.000.000 Kč.

PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 13,45 hod. se vrací Mgr. F. Lufinka, člen finančního výboru.
Usnesení č.: 4/22/FV/59 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 29)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit navýšení závazku
předpokládaného spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p.o. – výstavba nových
prostor“ z původní částky 39.310.000 na novou částku do výše 46.880.000 Kč a jeho rozložení
v letech 2016–2027.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/60 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 31)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 122/22, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na
kofinancování IROP a TOP ve výši 847.000 Kč,
2.

navyšují výdaje kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor silničního hospodářství
ve výši 847.000 Kč, a to u akce IROP 2 – Audit bezpečnosti pozemních komunikací.

PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/61 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 41e))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci Zpráva o ukončení realizace projektu „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL
Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/62 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 51)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) navýšení alokace v rámci vyhlášeného programu 2.1 – Program obnovy venkova, který byl
schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č. 33/22/ZK ze dne 25.1.2022 z původní částky
25.200.000 Kč na konečnou výši 26.864.971,20 Kč,
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2) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/22, kterým se upravují specifické ukazatele v
kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné
výši 26.864.971,20 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.1 Program obnovy venkova ve výši
26.864.971,20 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.1
Program obnovy venkova ve výši 26.864.971,20 Kč,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova v úhrnné
výši 26.864.971,20 Kč, z toho:
a) 21.145.671,20 Kč, uvedeným subjektům (obcím) do uvedené výše,
b) 5.719.300 Kč, uvedeným subjektům (dobrovolným svazkům obcí) do uvedené výše,
2)

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova
uvedeným subjektům z důvodu dosažení nižšího počtu bodů v rámci hodnocení přijatých
žádostí a z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků,

C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.1 Program obnovy venkova, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a
uvedenými příjemci.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/63 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 52)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 139/22, kterým se snižují výdaje kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 60.000 Kč a zároveň se o tuto částku
navyšují výdaje kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
a to na akci „Soutěž Liberec Ideathon 2022“.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/64 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 26)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 96/22, kterým se upravují výdaje v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to snížením výdajů v kapitole 917 08 –
Transfery, specifický ukazatel „Naplňování Koncepce EVVO LK 2021-2030 - individuální
dotace územním koordinátorům EVVO“ o celkovou částku 3.000.000 Kč a zavedením šesti
nových specifických ukazatelů v celkové výši 3.000.000 Kč:
a) „Strat. partnerství Koncepce EVVO – DDM Nový Bor“ ve výši 246.000 Kč,
b) „Strat. partnerství Koncepce EVVO – Geopark Ralsko“ ve výši 505.000 Kč,
c) „Strat. partnerství Koncepce EVVO – Lewandulka“ ve výši 316.000 Kč,
d) „Strat. partnerství Koncepce EVVO – Podral. NF ZOD“ ve výši 328.000 Kč,
e)
f)

„Strat. partnerství Koncepce EVVO – Spol. pro JH“ ve výši 550.000 Kč,
„Strat. partnerství Koncepce EVVO – SEV Český ráj“ ve výši 1.055.000 Kč,

B) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství v úhrnném objemu 3.000.000 Kč uvedeným
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příjemcům na projekt s názvem „Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO
Libereckého kraje“ do uvedené výše,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a
zemědělství, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci v roce
2022.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 4/22/FV/65 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 27)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/22, kterým se upravují výdaje v kapitole 932
08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů specifického ukazatele „Dostavba vodovodu, obec Levínská
Olešnice“ o částku 420.500 Kč,
b) navýšením rezervy kapitálových výdajů dílčího ukazatele „Výstavba a obnova
infrastruktury-spoluúčast kraje“ o částku 420.500 Kč,
c) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele „Spolufin. opatření k
řešení dopadů k rozšíření těžby Turów“ o částku 738.900 Kč,
d) navýšením výdajů v rámci „Spolufin. opatření k řešení dopadů k rozšíření těžby
Turów“ zavedením nového specifického ukazatele „LI032569 Liberec, Machnín ÚV
– rekonstrukce – projekt. přípr““ ve výši 738.900 Kč,
e) snížením
nespecifikovaných
rezerv
kapitálových
výdajů
Programu
vodohospodářských akcí o částku 625.295,47 Kč,
f) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Vodovod Dolní Řasnice - IV. etapa“ ve výši 625.295,47 Kč,
g) snížením Finanční rezervy Fondu ochrany vod o částku 4.700.000 Kč,
h) navýšením finanční rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí
o částku 4.700.000 Kč,
to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelové individuální dotace individuální dotace z rozpočtu kraje v rámci
Fondu ochrany vod Libereckého kraje, jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v
projektu spolufinancovaném Ministerstvem zemědělství v rámci Programu 12930 –
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II na
akci do výše:
Název
příjemce
/ IČ
Obec
Levínská
Olešnice
00854662

2.

Adresa/Sídlo
č.p. 94, 514 01
Levínská
Olešnice

Název projektu
Obec Levínská
Olešnice – dostavba
obecního vodovodu

Parametry

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

Vodovodní řady –
1315 m, vodojem –
80 m3, automatická
tlaková stanice
(ATS) – 1 ks

1.999.500 / 10 %

o poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektu
spolufinancovaném Ministerstvem zemědělství v rámci Programu 12930 – Podpora
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výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, podprogramu
129 304 „Podpora projektové a inženýrské přípravy navržených opatření k řešení dopadů
plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území“ na
akci do výše:
Název
příjemce
/ IČ

SVS a.s.
(Liberec)
49099469

3.

Adresa/Sídlo

Přítkovská
1689, 415 50
Teplice

Název projektu

Parametry

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

LI032569 Liberec,
Machnín ÚV –
rekonstrukce;
zajištění projektové a
inženýrské přípravy
opatření I.a dle Studie
Turów

Projektová
dokumentace pro
územní řízení – 1
ks, Projektová
dokumentace pro
stavební povolení –
1 ks

738.900 / 10 %

o poskytnutí účelové programové dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje - Programu vodohospodářských akcí 2021 níže uvedenému příjemci na
akci do výše:
Název
příjemce
/ IČ

Adresa/Sídlo
Název projektu

Obec Dolní č.p. 153, 464
01 Dolní
Řasnice
Řasnice
00262757

Parametry

Vodovod Dolní Řasnice IV. etapa

Vodovodní řad –
224 m

Dotace v max. výši
(Kč) / podíl dotace
z celkových
způsobilých výdajů
(%)
625.295,47 / 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 Levínská Olešnice, se sídlem č. p. 94, 514 01 Levínská Olešnice, IČ: 00854662, na
projekt pod názvem „Obec Levínská Olešnice – dostavba obecního vodovodu“, č.
OLP/639/2022,
b) SVS a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 na projekt pod názvem
„LI032569 Liberec, Machnín ÚV – rekonstrukce; zajištění projektové a inženýrské
přípravy opatření I.a dle Studie Turów“, č. OLP/691/2022,
c) obcí Dolní Řasnice, se sídlem č. p. 153, 464 01 Dolní Řasnice, IČ: 00262757, na projekt
pod názvem „Vodovod Dolní Řasnice - IV. etapa“, č. OLP/847/2022.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 14,10 hod. odchází JUDr. K. Malá, členka finančního výboru.
Usnesení č.: 4/22/FV/66 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 42)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 103/22, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2022:
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 23.250 Kč z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace od
města Český Dub,
2) navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 23.250 Kč v kapitole 914 08 – Působnosti, rozpočtový
ukazatel Významné aleje LK 3. etapa – udržitelnost projektu.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

11

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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Ve 14,12 hod. se vrací JUDr. K. Malá, členka finančního výboru.
Usnesení č.: 4/22/FV/67 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 34)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji – nespecifikované rezervy“ ve výši 10.000.000 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí v rámci programu 7.2 Záchrana a
obnova památek v Libereckém kraji v souhrnné výši 10.000.000 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, v úhrnném objemu
10.000.000 Kč, uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v uvedené výši,
2. o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch uvedeným
subjektům z důvodu vyčerpání finančního objemu určeného pro vyhlášení programu 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji,
3. o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji uvedeným žadatelům, kteří
splnili podmínky programu, avšak z důvodu vyčerpání finanční alokace v daném
programu nemohli být podpořeni a zároveň o vytvoření zásobníku projektů z uvedených
žadatelů,
4.

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji,
uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu,

C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, která bude uzavřena s výše
uvedenými příjemci dotace.
Usnesení č.: 4/22/FV/68 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 35)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 101/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 929 07 - Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji –
nespecifikované rezervy“ o částku 1.994.860 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v rámci programu
7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji v souhrnné výši 1.994.860 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v roce 2022 v úhrnném objemu
1.994.860 Kč uvedeným příjemcům,
2. o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu 7.1 Kulturní aktivity v
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3.

Libereckém kraji v roce 2022, níže uvedeným subjektům z důvodu nedosažení potřebné
bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace dotačního programu,
o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu 7.1 Kulturní aktivity v
Libereckém kraji v roce 2022 uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními
podmínkami programu,

C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v roce 2022, která bude uzavřena s výše uvedenými
příjemci dotace.
Usnesení č.: 4/22/FV/69 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 38)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.6 Řemeslná a zážitková turistika –
nespecifikované rezervy“ o částku 999.907 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v rámci programu
7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2022 v souhrnné výši 999.907 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, v úhrnném objemu
999.907 Kč, uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu do uvedené výše,
2.

o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika,
uvedeným subjektům z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a
vyčerpání alokace dotačního programu,

3.

o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika,
uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.6 Řemeslná a zážitková turistika, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace.
Společné hlasování k usnesením č. 67, 68 a 69, resp. k bodům ZK 34, 35 a 38.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 14,14 hod. odchází Ing. J. Volfová, členka finančního výboru.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 4/22/FV/70 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/ b. 36)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 105/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 07 Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bez
dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
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a)

snižuje se specifický ukazatel „Obnova kulturních památek – nespecifikované rezervy“ o
částku 4.550.000 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí navržených k individuální
podpoře ve výši 4.550.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši
4.550.000 Kč uvedeným příjemcům na uvedený projekt,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, na základě, které budou
uzavřeny smlouvy s uvedenými subjekty.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

Ve 14,16 hod. se vrací Ing. J. Volfová, členka finančního výboru.

………………………………………………….
Ing. Tomáš Hocke
předseda finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 22. dubna 2022
Vyhotovila: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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