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

Výpis usnesení č. 5/2022 ze zasedání Výboru
finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 27. 5. 2022
Usnesení č.: 5/22/FV/71
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 5. zasedání finančního výboru
v roce 2022 Ing. Ilju Štěpánka.
Přítomno: 8
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 1

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: zvolen
Zdržel se: 0

✓

Usnesení č.: 5/22/FV/72 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 9 až 25 a b. 42)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – revokace usnesení č. 443/19/ZK bod 3 a) koupě pozemku v k. ú. Křižany
b) MPO – záměr koupě pozemků v k. ú. Božíkov
c) MPO – koupě pozemku v k. ú. Bozkov
d) MPO – koupě pozemků v k. ú. Bozkov
e) MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Jeřmanice
f) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Chuchelna
g) MPO – předběžný záměr prodeje pozemku v k. ú. Polubný
h) MPO – prodej pozemku v k. ú. Desná II
i) MPO – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Srní u České Lípy
j) MPO – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rýnovice
k) MPO – darování pozemků včetně vyřazeného tělesa komunikace v k. ú. Horky u Dubé
l) MPO – darování pozemků v k. ú. Loučná a k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou
m) MPO – prodej pozemku v k. ú. Horní Růžodol a pozemku v k. ú. Pulečný
n) MPO – záměr prodeje části pozemku v k. ú. Minkovice
o) MPO – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Frýdštějn
p) MPO – koupě pozemku v k. ú. Kunratice u Frýdlantu
r) MPO – koupě pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
s) MPO – darování pozemků v k. ú. Přepeře u Turnova.
Přítomno: 8
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 1

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
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Usnesení č.: 5/22/FV/73 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 39a) a 39c))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 7. 4. 2022 do 17. 5.
2022,
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2022.
Přítomno: 8
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 1

Proti: 0
Proti: 0

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

✓

Ve 13,18 hod. přichází Ing. J. Knížek, člen finančního výboru.
Usnesení č.: 5/22/FV/74 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 8)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje Evropské výstavě poštovních známek LIBEREC 2022, z.s., na projekt „Evropská výstava
poštovních známek LIBEREC 2022 a přidružená výstava Polar salon LIBEREC 2022",
B) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 127/22, kterým se upravují vybrané dílčí
ukazatele neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve
výši 300.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
C) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže
uvedenému žadateli, ve výši
Žadatel

Evropská
výstava
poštovních
známek
LIBEREC
2022, z.s.

IČO/datum
Sídlem/bytem
narození

09330739

Akce

Max. výše
Název
Měrná
Hodnota
finanční
parametru jednotka parametru
podpory

Evropská
výstava
poštovních
Kralická 79/11,
známek
Liberec VIIDoba trvání
LIBEREC 2022 a
Horní Růžodol,
akce
přidružená
460 07 Liberec
výstava Polar
salon LIBEREC
2022

dny
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300.000,-

D) schválit smlouvu č. OLP/1228/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořeným žadatelem.
Přítomno: 9
Distančně: 0

Pro: 9
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/75 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 40)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/212, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši
14.022.865,51 Kč a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a
prevence kriminality, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
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kraje a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v
rámci programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v
úhrnném objemu do výše 14.022.865,51 Kč, uvedeným žadatelům o dotaci na uvedený
projekt,
2. o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z důvodu
nedodržení věcných a formálních podmínek programu pro přidělení dotace uvedeným
žadatelům o dotaci na projekt,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli.
Přítomno: 9
Distančně: 0

Pro: 9
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Ve 13,21 hod. přichází J. Mencl, člen finančního výboru.
Usnesení č.: 5/22/FV/76 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 41)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 175/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana ve výši 700.000 Kč, a to
snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality,
programu č. 1.3 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a současně
zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v rámci programu
č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v
úhrnném objemu do výše 700.000 Kč na uvedené projekty,
C) schválit
1. smlouvu č. OLP/1978/2022 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje mezi
Městem Dubá, IČO: 00260479, se sídlem Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá a
Libereckým krajem,
2. smlouvu č. OLP/1979/2022 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje mezi
Městem Harrachov, IČO: 00275697, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov a
Libereckým krajem.
Přítomno: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0
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Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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Usnesení č.: 5/22/FV/77 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 55)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 160/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 07 Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bez
dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Obnova kulturních památek – nespecifikované rezervy“ o
částku 5.374.000 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí navržených k individuální
podpoře ve výši 5.374.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v uvedené výši
uvedeným příjemcům na uvedené projekty,
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: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/78 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 45)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) revokovat část usnesení č. 122/22/ZK ze dne 29. 3. 2022:
a) v části „rozhoduje“, kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo 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,
b) v části „schvaluje“, kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo 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,
B) rozhodnout o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje organizaci Oblastní charita Jičín, Na Jihu 533, 506 01 Jičín, IČO:
73633755, ve výši 1.174.645 Kč,
C) schválit smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1308/2022 mezi Libereckým krajem a organizací
Oblastní charita Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČO: 73633755.
Přítomno: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/79 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 29)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. č. 146/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 09 - Dotační fond, odbor zdravotnictví, v úhrnné výši
1.706.625 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, z toho
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a) úprava výdajů v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 1.048.520,10 Kč
- snížení nespecifikované rezervy programu 9.1 o částku 1.048.520,10 Kč,
- zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 696.975 Kč,
b) úprava výdajů v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném
objemu 896.320 Kč
- snížení nespecifikované rezervy programu č. 9.2 o částku 570.800 Kč,
- zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 896.320 Kč,
c) úprava výdajů v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnném objemu
113.330 Kč
-

snížení nespecifikované rezervy podprogramu 9.3 o částku 71.114,70 Kč,
zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 113.330 Kč,

B) rozhodnout
1) poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví Dotačního fondu LK, a to:
a)

v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany v úhrnném objemu 696.975 Kč, uvedeným příjemcům na projekt
do uvedené výše,
b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném objemu
896.975 Kč, uvedeným příjemcům na projekt do uvedené výše,
c)

v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnném objemu
113.330 Kč, uvedeným příjemcům na projekt do uvedené výše,
2) neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví Dotačního fondu
Libereckého kraje, a to:
a)

v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, uvedeným
příjemcům na projekt,

b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů z důvodu vyřazení
žádosti pro administrativní nesoulad, uvedeným příjemcům na projekt,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti
podpory č. 9 Zdravotnictví, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořenými
žadateli v rámci:
a) programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany,
b) programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů,
c) programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením.
Přítomno: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0
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Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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Usnesení č.: 5/22/FV/80 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 30)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 124/22, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 30.000 Kč a navyšují výdaje v kapitole 912
09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK – Školení řidičů –
Svébořice 2022 v celkové výši 30.000 Kč.
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 0
Pro: 0
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Volfová

nehlasovala

Usnesení č.: 5/22/FV/81 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 57)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí
a) že zadávací řízení na dodavatele stavební části projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1
muselo být zrušeno, neboť žádný z účastníků nesplnil zadávací podmínky (překročení
maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na nepředvídatelný cenový růst ve
stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na stavební část projektu Modernizace
KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč bez DPH,
b) že nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat novou limitní cenu dle současného
odhadu stavební části projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem,
c)

že současné finanční zdroje projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 schválené dohodou
mezi akcionáři jsou ve výši 2,569 mld. Kč. Celková cena projektu s vybavením vč.
zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na revitalizaci původních prostor (tzv.
change management) dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje schválené
investiční možnosti společnosti,
d) že vzhledem ke strategickému významu projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 se
představenstvo společnosti ve spolupráci s akcionáři (Liberecký kraj, statutární město
Liberec, město Turnov a město Frýdlant) zavazuje zajistit dodatečné potřebné finanční
prostředky k úspěšnému dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita
společnosti,
e) závazek představenstva společnosti provést aktualizaci investičního plánu společnosti a
rozpočtový výhled společnosti na období 2023–2026 s ohledem na priority stanovené
valnou hromadou společnosti,
f)

návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec,
a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 23. 6. 2022.

Přítomno: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0
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Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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Usnesení č.: 5/22/FV/82 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 37)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 153/22, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši 2.221.880
Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„dopravní obslužnost autobusová“ ve výši 2.221.880 Kč.
Přítomno: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/83 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 64)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/22, kterým se v kapitole 926 06 –
Dotační fond, odbor silničního hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 6.080.426,25 Kč, a to u:
a) nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši 3.536.785,25
Kč,
2.

b) nespecifikované rezervy „Podpora projektové činnosti“ ve výši 2.543.641 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 6.080.426,25 Kč, a to u akce:
a) Trasa pro pěší a cyklisty Mimoň - Velký Grunov ve výši 766.743,36 Kč,
b) Stezka pro nemotorovou dopravu ve výši 1.370.041,89 Kč,
c) Síť přírodě blízkých stezek pro terénní cyklistiku ve výši 1.400.000 Kč,
d) Zvýšení bezpečnosti cyklodopravy Mníšek - Fojtka ve výši 300.000 Kč,
e) Cyklostezka podél I/13 v úseku Lvová - Rynoltice, úsek II ve výši 300.000 Kč,
f) Cyklostezka Tatobity ve výši 343.641 Kč,
g) Cyklostezka podél II/279 a III/27911, křížení D10 a železnice ve výši 800.000 Kč,
h) PD pro územní řízení přírodě blízkých cyklotras v LK ve výši 380.000 Kč,
i)

Cyklostezky v ulici 28. října a Doubská v Liberci 420.000 Kč,

B) rozhodnout
1.

2.

3.

o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu
3.536.785,25 Kč a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu
2.543.641 Kč uvedeným žadatelům o dotaci na projekty do uvedené výše,
o neposkytnutí dotace uvedeným subjektům kvůli vyřazení jejich žádostí z hodnocení
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy z důvodu administrativního nesouladu podané
žádosti s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci,
o neposkytnutí dotace uvedeným subjektům kvůli vyřazení jejich žádostí z hodnocení
programu 6.3 Podpora projektové přípravy z důvodu administrativního nesouladu podané
žádosti s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci,
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C) schválit
1. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem
a uvedenými podpořenými žadateli z daného programu,
2. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.3 Podpora projektové přípravy, která bude uzavírána mezi Libereckým
krajem a uvedenými podpořenými žadateli z daného programu.
Přítomno: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/84 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 66)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 159/22, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství z akce
„Podpora projektů - řešení naléhavých potřeb v LK“ v celkové výši 20.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství
na novou akci „Studenecké míle“ v celkové výši 20.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
uvedenému žadateli o finanční podporu na uvedenou akci, a v této výši:

žadatel

Název
návrh fin.
předpoklád
parametru
částky
aný termín
zaštiťující
konání akce
ho radního

IČO/datum sídlem/trvale název
nar.
bytem
akce

Obec
00276162
Studenec

Studenec 364, Studeneck
51233
é míle
Studenec

28.5.2022

20 000 Kč Doba trvání
akce

Hodnota
paramet
ru
1 den

C) schválit smlouvu č. OLP/1820/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Studenec se sídlem Studenec
364, 512 33 Studenec, IČ 00276162, na projekt „Studenecké míle“.
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 0
Pro: 0
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Volfová

nehlasovala

Usnesení č.: 5/22/FV/85 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 58)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 164/22, kterým se upravuje specifický
ukazatel v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to
snížením specifického ukazatele „Podpora ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje“ o
částku 10.000 Kč a zavedením specifického ukazatele „Sjezd rodáků a přátel obce u příležitosti
670 let od první písemné zmínky o obci, 100. výročí názvu obce a 100. výročí pomníku padlým“
s částkou 10.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Roprachtice, se
sídlem č. p. 144, 513 01 Roprachtice, IČ: 00276065, do výše 10.000 Kč,
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C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1291/2022 na projekt „Sjezd rodáků a přátel obce u příležitosti 670 let od první písemné
zmínky o obci, 100. výročí názvu obce a 100. výročí pomníku padlým“ uzavíranou mezi
Libereckým krajem a obcí Roprachtice, se sídlem č. p. 144, 513 01 Roprachtice, IČ: 00276065.
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 0
Pro: 0
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Volfová

nehlasovala

Usnesení č.: 5/22/FV/86 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 59)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 1.999.986 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 – Program na podporu činností
mateřských center ve výši 1.999.986 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2. 7 –
Program na podporu činností mateřských center ve výši 1.999.986 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.7 – Program na podporu
činností mateřských center v úhrnné výši 1.999.986 Kč, uvedeným subjektům do uvedené výše,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.7 – Program na podporu činností mateřských center.
Přítomno: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/87 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 61)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit navýšení závazku
předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a
Parkovací dům“ z původní částky 164.194.115 Kč na novou částku do výše 206.595.293 Kč a
jeho rozložení v letech 2022 až 2023.
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 0
Pro: 0
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Volfová

nehlasovala

Usnesení č.: 5/22/FV/88 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 35)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 141/22, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu kraje 2022 o částku 617.847 Kč – navýšení nedaňových
příjmů získaných z nedočerpaného účelového příspěvku poskytnutého v roce 2021 z
kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
na akci číslo 04503121475: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 5, příspěvková organizace
– Oprava havarijního stavu střechy u dolního objektu, areál „Větrov“,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu kraje 2022 o částku 617.847 Kč a upravuje následovně:
a) snížení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o částku 690.347 Kč, akce číslo 04503121475: Dětský domov, Frýdlant, Větrov
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5, příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy u dolního objektu, areál
„Větrov“,
b) snížení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o celkovou částku 10.651.739 Kč, v tom:
1. akce číslo 0492001437: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – Havárie rozvodů vody, objekt E,
částka 9.000.000 Kč,
2. akce číslo 1491241442: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29,
příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy Centrum, částka
1.651.739 Kč,
c) navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o celkovou částku 11.959.933 Kč, v tom:
1. akce číslo 1491241442: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29,
příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy Centrum, částka
1.651.739 Kč,
2. akce číslo 0492001437: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – Havárie rozvodů vody, objekt E,
částka 9.000.000 Kč,
3. akce číslo 4503121475: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 5, příspěvková organizace
– Oprava havarijního stavu střechy u dolního objektu, areál „Větrov“, částka
1.308.194 Kč.
Přítomno: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/89 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 36)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 150/22, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu kraje 2022 o částku 849.848,58 Kč – navýšení
nedaňových příjmů – zapojení likvidačního zůstatku z Krajského statku Frýdlant, s. r. o.,
v likvidaci,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu kraje 2022 o celkovou částku 849.848,58 Kč následovně:
a) kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o částku 681.586,08 Kč, číslo akce 04503411497: Školní statek Frýdlant,
příspěvková organizace – Oprava střechy a opláštění zimoviště,
b) kapitola 913 04 – příspěvkové organizace PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o částku 168.262,50 Kč, Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace –
odměna řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace za práci jednatele
společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci.

Přítomno: 10
Distančně: 0

Pro: 10
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0
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Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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Usnesení č.: 5/22/FV/90 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 53)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/22, kterým se upravuje výdajová část
rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 926 04 – Dotační fond / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.509.438 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1.1 snížení ukazatele číslo akce 042300000000 - nespecifikovaná rezerva programu č.
4.23 Sportovní akce pro rok 2022 o částku 1.500.000 Kč,
1.2 snížení ukazatele číslo akce 042600000000 - nespecifikovaná rezerva programu č.
4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech pro rok 2022
o částku 9.438 Kč,
1.3 zavedení nových specifických ukazatelů v programu č. 4.23 Sportovní akce pro rok
2022 v celkové výši 1.509.438 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport, programu č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022,
uvedeným příjemcům na projekty realizované v roce 2022, v úhrnném objemu 1.509.438
Kč,
2.

o neposkytnutí dotace v rámci programu č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 z důvodu
vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad s vyhlášením programu uvedeným
žadatelům na projekt,

3.

o neposkytnutí dotace v rámci program č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 z důvodu
nedosažení potřebné bodové hranice (3,6 b.) v rámci hodnocení přijatých žádostí
uvedeným žadatelům na projekt / aktivitu,
C) schválit vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Tělovýchova a sport, program č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022“, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými podpořenými žadateli.
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 0
Pro: 0
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Volfová

nehlasovala

Ve 14,00 hod. odchází Ing. J. Kittner, člen finančního výboru.
Usnesení č.: 5/22/FV/91 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 54)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/22, kterým se upravuje výdajová část
rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 926 04 – Dotační fond / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 27.871.691 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a
to:
1. snížení ukazatele číslo akce 42600000000 - nespecifikovaná rezerva programu č. 4.26
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2022 o částku
27.871.691 Kč,
2.

zavedení nových specifických ukazatelů v programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2022 v celkové výši 27.871.691 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport,

11

Výpis usnesení č. 5/2022 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 27. 5. 2022

2.

3.

4.

programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích,
uvedeným příjemcům na projekty realizované v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
jejichž účelem je pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže se závazným
parametrem „činnost spolku“ v rozsahu 12 měsíců, v úhrnném objemu 27.871.691 Kč,
o neposkytnutí dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2022 z důvodu nedosažení minimálního bodového
hodnocení uvedenému žadateli na projekt,
o neposkytnutí dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2022 z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad
s vyhlášením programu uvedeným žadatelům na projekt,
o neposkytnutí dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2022 z důvodu odmítnutí dotace žadatelem,

C) schválit vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Tělovýchova a sport, 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních organizacích 2022“, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými
podpořenými žadateli.
Přítomno: 9
Distančně: 0

Pro: 9
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/92 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 31)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 148/22, 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 247.500 Kč, a to z titulu nedaňových příjmů, sankčních
plateb přijatých od jiných subjektů,
2) navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 247.500 Kč v kapitole 926 08 – Dotační fond,
nespecifikované rezervy programu 8.6 – Podpora retence vody v krajině,
Přítomno: 9
Distančně: 0

Pro: 9
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/93 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 33)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 154/22, kterým se upravují výdaje v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství, a to:
1) snížením výdajů v kapitole 91708 - Transfery o částku celkem 561.000 Kč, a to u:
a) Rozvoj zemědělství, specifický ukazatel Příspěvek na činnost – APIC o částku
300.000 Kč,
b) Rozvoj zemědělství, specifický ukazatel Výrobek roku – finanční dar jako ocenění v
soutěži o částku 75.000 Kč,
c) Rozvoj zemědělství, specifický ukazatel Podpora aktivit v oblasti zemědělství o
částku 186.000 Kč,
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2) navýšením výdajů v kapitole 91408 – Působnosti celkem o částku 561.000 Kč, a to u
dílčího ukazatele Rozvoj zemědělství, rozpočtový ukazatel Provozní potřeby –
zemědělství.
Přítomno: 9
Distančně: 0

Pro: 9
Pro: 0

Ing. J. Volfová

nehlasovala

Proti: 0
Proti: 0

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

Usnesení č.: 5/22/FV/94 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/ b. 63)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 08 – Transfery, odboru životního prostředí a zemědělství ve výši
25.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením výdajů o částku 25.000 Kč u specifického ukazatele Podpora ojedinělých
projektů na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši
25.000 Kč,
b) navýšením výdajů o částku celkem 25.000 Kč, a to zavedením nových specifických
ukazatelů:
- Den Země 2022 – MAS „Přiďte pobejt!“ z.s. ve výši 10.000 Kč,
- 24. kapřích hodin – Hamr na Jezeře ve výši 15.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do
celkové výše 15.000 Kč Obci Hamr na Jezeře, se sídlem Děvínská č.p. 1, 471 28 Hamr na
Jezeře, IČO 00673498, na akci „24 kapřích hodin“,
C) schválit Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/1924/2022 na projekt
„24. kapřích hodin“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Hamr na Jezeře, se sídlem
Děvínská č.p.1, 471 28 Hamr na Jezeře, IČO 00673498.
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 0
Pro: 0
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Volfová

nehlasovala

……………………………….
Ing. Jarmila Valešová, FCCA
místopředsedkyně finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 27. května 2022
Vyhotovila: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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