Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 6. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova A

dne 17. června 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 16 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Pilínkov a k. ú. Minkovice
ZK bod 17 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Dětřichov u Frýdlantu
ZK bod 18 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších
a k. ú. Horní Branná
ZK bod 19 – MPO – darování pozemků v k. ú. Mašov u Turnova
ZK bod 20 – MPO – koupě: pozemků v k. ú. Bozkov
ZK bod 21 – MPO – koupě: pozemku v k. ú. Bozkov
ZK bod 22 – MPO – koupě: pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
ZK bod 23 – MPO – budoucí prodej pozemku v k. ú. Železný Brod
ZK bod 24 – MPO – budoucí darování pozemků včetně vyřazovaného tělesa komunikace
v k. ú. Jablonné v Podještědí
ZK bod 25 – MPO – darování pozemků v k. ú. Semily
ZK bod 26 – Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k
pozemku v k. ú. Semily
ZK bod 27 – MPO – koupě nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce v rámci akce „Napojení
průmyslové zóny Jih v Liberci I/35“
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 13 – Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2021
ZK bod 14 – Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2021
ZK bod 15 – ZR – RO č. 205/22 – navýšení daňových příjmů rozpočtu 2022, navýšení
vybraných výdajů a mimořádná splátka jistiny úvěru kraje
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ZK bod 56 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
18. 5. 2022 do 7. 6. 2022
ZK bod 56 písm. c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2022
ZK bod 56 písm. d) Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy Střednědobého
výhledu rozpočtu kraje na období let 2023 - 2026 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023
4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 8 – ZR – RO č. 185/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.2
ZK bod 9 – ZR – RO č. 186/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.4
ZK bod 10 – ZR – RO č. 196/22, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací, Obec Kunratice a Líšný
ZK bod 11 – ZR – RO č. 206/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí
o poskytnutí dotace Obci Klokočí
ZK bod 12 – ZR – RO č. 207/22 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o
poskytnutí dotace obcím k programu ministerstva vnitra
4.3. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 34 – ZR – RO č. 210/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola
dotačního řízení v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV
4.4. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 52 – ZR – RO č. 201/22 - úpravy v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního
hospodářství; záštity s finanční podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace - resort dopravy
4.5. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 28 – ZR – RO č. 187/22 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022
ZK bod 29 – ZR – RO č. 188/22 - rozhodnutí o poskytnutí programových dotací z Fondu
ochrany vod
ZK bod 30 – ZR – RO č. 191/22 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022 zapojení pokut za přestupky do kapitoly 92608 – Dotační fond
4.6. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 38 – ZR – RO č. 181/22 – úprava kapitol 914 07 – Působnosti a 917 07 – Transfery
- poskytnutí účelových dotací Naivnímu divadlu Liberec a Divadlu F. X. Šaldy
ZK bod 41 – ZR – RO č. 184/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové organizace a 912 07
účelové příspěvky – příspěvkové organizace, poskytnutí mimořádných účelových příspěvků
ZK bod 42 – ZR – RO č. 183/22 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery
– poskytnutí individuálních dotací v oblasti péče o kulturní dědictví na rok 2022
ZK bod 45 – ZR – RO č. 182/22 - změna v kapitole 926 07 - poskytnutí účelových dotací v
rámci programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury
4.7. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 47 – ZR – RO č. 189/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.6 Podpora místní Agendy 21
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ZK bod 48 – ZR – RO č. 190/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
ZK bod 50 – Projektové záměry Libereckého kraje do ITI aglomerace Liberec – Jablonec
nad Nisou
ZK bod 56 písm. g) Zpráva o ukončení realizace projektu „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.
5. Různé a závěr
V Liberci dne 09. 06. 2022

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

3

