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

Zápis č. 6/2022 ze zasedání Výboru finančního
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 17. 6. 2022
Přítomen:

Ing. T. Hocke, Ing. J. Valešová, FCCA, Mgr. F. Lufinka, RNDr. M. Hron, JUDr. K. Malá,
Ing. Ilja Štěpánek, Ing. P. Matyáš, J. Mencl, Ing. J. Volfová, P. Šulc, Ing. J. Knížek,
Ing. J. Kittner, M. Kropáčková

Hosté:

Ing. Z. Miklík, Mgr. P. Staněk, Ing. J. Klíma, Mgr. J. Tůma, Ing. L. Černá,
Ing. Z. Borovička MBA, Mgr. J. Chýle, RNDr. J. Šádková, Ing. T. Pokorná,
Mgr. Bc. M. Féna, Bc. K. Vejvodová

Ověřovatelé:

Ing. Ilja Štěpánek

1. Zahájení
Šesté zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2022 zahájil předseda
výboru Ing. Tomáš Hocke ve 13,01 hod., provedl kontrolu počtu přítomných členů výboru a
konstatoval, že výbor je schopen se usnášet a navrhnul za ověřovatele zápisu ze 6. zasedání
finančního výboru Ing. Ilju Štěpánka, který s navržením souhlasil.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/95
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu ze 6. zasedání finančního výboru
v roce 2022 Ing. Ilju Štěpánka.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

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 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
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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
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

2

Zápis č. 6/2022 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 17. 6. 2022

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
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
Předseda výboru navrhl doplnit program jednání o body, které byly projednány na zasedání
rady kraje dne 13. 6. 2022, a které jsou zařazeny na jednání ZLK dne 21. 6. 2022:
4.7. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova
– předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 58 – ZR – RO č. 204/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u
domácích kotlů
ZK bod 59 – Závazek spolufinancování projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“,
dohoda o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery
Schválení doplněného programu:
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

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
27. 5. 2022 byla prezentována předsedou výboru na zasedání zastupitelstva kraje
dne 31. 5. 2022 s tím,
že ke všem 39 projednávaným bodům a 2 písemným informacím přijal výbor
doporučující usnesení.
Ve 13,05 hod. přichází Ing. J. Volfová, členka finančního výboru.
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
Materiály k bodu 3. uvedl Mgr. P. Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku, a podal k nim doplňující informace.
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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“
Předseda výboru navrhl, aby bylo o majetkoprávních operacích hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/96 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 16 až 27)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Pilínkov a k. ú. Minkovice
b) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Dětřichov u Frýdlantu
c) MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších
a k. ú. Horní Branná
d) MPO – darování pozemků v k. ú. Mašov u Turnova
e) MPO – koupě: pozemků v k. ú. Bozkov
f) MPO – koupě: pozemku v k. ú. Bozkov
g) MPO – koupě: pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
h) MPO – budoucí prodej pozemku v k. ú. Železný Brod
i) MPO – budoucí darování pozemků včetně vyřazovaného tělesa komunikace
v k. ú. Jablonné v Podještědí
j) MPO – darování pozemků v k. ú. Semily
k) Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k.
ú. Semily
l) MPO – koupě nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce v rámci akce „Napojení průmyslové
zóny Jih v Liberci I/35“.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
Změna v pořadí projednávaných bodů
4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
Materiály k bodu 4.2. uvedl Mgr. J. Chýle, vedoucí odboru kancelář hejtmana, a podal k nim
doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/97 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 8)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 1.152.822
Kč, a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a prevence
kriminality, programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého
kraje a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v
rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje,
bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého
kraje, v úhrnném objemu do výše 1.152.822 Kč uvedeným žadatelům o dotaci na uvedené
projekty,
2. o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.2 podpory Požární ochrany a prevence kriminality, programu č. 1.2
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 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 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými podpořenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/98 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 9)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 186/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 44.600 Kč
a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality,
programu č. 1.4 Prevence kriminality a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů
jednotlivých projektů/aktivit v rámci programu č. 1.4 Prevence kriminality, bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.4 Prevence kriminality, v úhrnném objemu 44.600 Kč na
podporu prevence kriminality obcí Libereckého kraje uvedeným žadatelům
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o dotaci na uvedené projekty,
C) schválit
1. smlouvu č. OLP/2243/2022 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v
rámci programu 1.4 Prevence kriminality mezi Libereckým krajem a Městem Česká Lípa,
se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 36, IČ 00260428, na projekt pod
názvem „Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků“,
2. smlouvu č. OLP/2245/2022 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v
rámci programu 1.4 Prevence kriminality mezi Libereckým krajem a Městem Český Dub,
Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub, IČ 00262722, na projekt pod názvem
„Intervence při závadovém chování žáků“.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 13,09 hod. přichází Ing. J. Valešová, FCCA, členka finančního výboru.
ZK bod 10 – ZR – RO č. 196/22, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací, Obec Kunratice a Líšný
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/99 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 10)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje obci Kunratice a obci Líšný na projekt KUNRATICKÁ JAMPARÁDA 2022 a Líšný
OPEN 2022,
B) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 196/22, kterým se upravují vybrané dílčí
ukazatele neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve
výši 40.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
C) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
uvedeným žadatelům, ve výši,
D) schválit vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 11 – ZR – RO č. 206/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí
o poskytnutí dotace Obci Klokočí
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/100 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 11)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 147.000 Kč Obci Klokočí, IČO 580813,
se sídlem Klokočí 65, 511 01 Turnov na projekt: “Zabezpečení sesuvu skalního bloku“,
B) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 206/22, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši 147.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 147.000 Kč
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 147.000 Kč jako účelová dotace Obci
Klokočí, IČO 580813, se sídlem Klokočí 65, 511 01 Turnov na projekt: “Zabezpečení
sesuvu skalního bloku“.
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2) smlouvu č. OLP/2430/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Obcí Klokočí, IČO 580813, se sídlem Klokočí 65, 511 01
Turnov.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 12 – ZR – RO č. 207/22 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o
poskytnutí dotace obcím k programu ministerstva vnitra
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/101 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 12)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 207/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši 7.761.871 Kč,
a to snížením nerozepsaných rezerv kapitálových výdajů v ukazateli Dotace jednotkám požární
ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra a současně zavedením specifických
ukazatelů jednotlivých příjemců na projekty/aktivity v rámci dotací jednotkám požární ochrany
obcí k programu Ministerstva vnitra, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace z kapitoly 917 01 Transfery v úhrnném
objemu 7.761.871 Kč uvedeným žadatelům o dotaci na projekt v uvedené výši,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 01
Transfery na nákup dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany obcí a
výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a
uvedenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.3. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
Materiál k bodu 4.3. uvedl Mgr. J. Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních
služeb, a podal k němu doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/102 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 34)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/22, kterým se upravují ukazatele v kapitole
917 05 - Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2022, v celkové výši
7.910.129 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a) snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 7.910.129 Kč
b) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 7.910.129 Kč,
2) znění Smlouvy OLP/2676/2022 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 pro ALZHEIMER HOME z.ú. se sídlem Urešova
1757, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 03593207,
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3) znění Smlouvy OLP/2641/2022 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 pro Oblastní charitu Jičín se sídlem Na jihu 553, Nové
Město, 506 01 Jičín 1, IČO: 73633755,
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 7.910.129 Kč,
uvedeným příjemcům na rok 2022 do uvedené výše.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.4. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
Materiál k bodu 4.4. uvedl Ing. Z. Borovička MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
a podal k němu doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/103 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 52)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 201/22, kterým se v rámci kapitoly 917
06 - Transfery, odbor silničního hospodářství:
1. snižují výdaje z akce „Podpora projektů - řešení naléhavých potřeb v LK“ ve výši 125.000
Kč,
2.

navyšují výdaje v celkové výši 125.000 Kč, a to u akce:
a) Natáčení TV pořadu Cyklotoulky ve výši 40.000 Kč,
b) Lustrfest ve výši 40.000 Kč,
c) ROAD FEST 2022 ve výši 15.000 Kč,
d) Motocyklová soutěž Cross Country 2022 Open ve výši 20.000 Kč,
e) Krompašské slavnosti ve výši 10.000 Kč,

B) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
uvedenému žadateli o finanční podporu na uvedenou akci, a v uvedené výši,
C) schválit smlouvu OLP/2324/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Kamenický Šenov, se sídlem
Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov, IČ 00260622 na projekt „Lustrfest“.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.5. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
Materiály k bodu 4.5. uvedla RNDr. J. Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství a spolu s Ing. T. Pokornou k nim podaly doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/104 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 28)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
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A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 187/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství bez dopadu
na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.1 Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši 1.443.957 Kč a nespecifikované rezervy programu
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů ve výši 83.274 Kč, celkem
o 1.527.231 Kč, a současně zavádí nové specifické ukazatele jednotlivých akcí
podpořených v rámci programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty ve výši 1.527.231 Kč,
b) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.2 Podpora ochrany přírody a
krajiny o 2.864.021 Kč a současně zavádí nové specifické ukazatele jednotlivých akcí
podpořených v rámci programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny ve výši 2.864.021
Kč,
c) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů a využití bioodpadů o 1.167.290 Kč a současně zavádí nové specifické ukazatele
jednotlivých akcí podpořených v rámci programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů
a využití bioodpadů ve výši 1.167.290 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v úhrnném
objemu 1.527.231,00 Kč uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022 30. 9. 2023 do uvedené výše,
2. o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty, které byly v souladu s administrativními podmínkami, ale
měly nižší bodové ohodnocení než předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být
podpořeny z důvodu vyčerpání alokace výzvy,
3.

4.

5.

6.

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny v úhrnném objemu 2.864.021 Kč
uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022 - 30. 9. 2023 do uvedené
výše,
o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a
krajiny, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro další
hodnocení,
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů v úhrnném
objemu 1.167.290,00 Kč uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022 30. 9. 2023 do uvedené výše,
o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů a využití bioodpadů, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a
nebyly způsobilé pro další hodnocení,

C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z
programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a
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podpora sběru a využití bioodpadů, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a uvedenými
příjemci v rámci programů vyhlášených v roce 2022.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 29 – ZR – RO č. 188/22 - rozhodnutí o poskytnutí programových dotací z Fondu
ochrany vod
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/105 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 29)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 188/22, kterým se upravují výdaje v
kapitole 932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením nespecifikovaných rezerv kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí o
částku 2.089.796,31 Kč,
b) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Rekonstrukce vodovodu V. etapa - Bělá“ ve výši 1.545.041,98 Kč,
c) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Janův Důl - rekonstrukce vodojemu“ ve výši 544.754,33 Kč,
to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí účelových programových dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu
ochrany vod Libereckého kraje - Programu vodohospodářských akcí 2021 níže uvedeným
příjemcům na akce do výše:
Název příjemce
/ IČ

Název projektu

Parametry

Dotace v max. výši (Kč) / podíl
dotace z celkových způsobilých
výdajů (%)
1.545.041,98 / 42,54 %

Obec Bělá
00275603

Rekonstrukce vodovodu
V. etapa

výměna vedení
vodovodu - 1176 m

Obec Janův Důl
00831395

Janův Důl – rekonstrukce
vodojemu

rekonstrukce
vodojemu - 1 ks

544.754,33 / 60,45 %

C) schválit smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany
vod Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a) Obci Bělá se sídlem č. p. 142, 514 01 Bělá, IČ: 00275603, na projekt pod názvem
„Rekonstrukce vodovodu V. etapa“, č. OLP/2320/2022,
b) Obci Janův Důl se sídlem č.p. 75, 463 52 Janův Důl, IČ: 00831395 na projekt pod názvem
„Janův Důl - rekonstrukce vodojemu“, č. OLP/2307/2022.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 30 – ZR – RO č. 191/22 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022 zapojení pokut za přestupky do kapitoly 92608 – Dotační fond
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/106 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 30)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 191/22, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2022:
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1.

2.

navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 515.000 Kč, a to z titulu nedaňových příjmů, sankčních
plateb přijatých od jiných subjektů,
navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 515.000 Kč v kapitole 926 08 – Dotační fond,
nespecifikované rezervy programu 8.6 – Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel
na změnu klimatu.

PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Změna v pořadí projednávaných bodů
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.
Ve 13,43 hod. přichází Ing. J. Kittner, člen finančního výboru.
Předseda výboru navrhl, aby body ZK č. 13 a 14 byly společně prezentovány, projednány a
bylo o nich hlasováno společně.
ZK bod 13 – Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2021
Návrh usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/107 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 13)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit řádnou účetní
závěrku Libereckého kraje k 31. 12. 2021.
ZK bod 14 – Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2021
Návrh usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/108 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 14)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí Zprávu ministerstva financí o výsledku přezkoumání hospodaření
Libereckého kraje za rok 2021,
B) schválit Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2021 a vyjádřit souhlas s celoročním
hospodařením Libereckého kraje za rok 2021, a to bez výhrad.
Společné hlasování k návrhům usnesení č. 6/22/FV/107 a 6/22/FV/108 (k bodům ZK 13 a 14).
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 15 – ZR – RO č. 205/22 – navýšení daňových příjmů rozpočtu 2022, navýšení
vybraných výdajů a mimořádná splátka jistiny úvěru kraje
Diskuze:
Ing. J. Volfová vznesla dotaz, zda by se neměly vyšší daňové příjmy použít jako zdroj
financování provozu krajských příspěvkových organizací v souvislosti s očekávaným
skokovým nárůstem cen energií, zda kraj bude mít dostatek finančních prostředků na
nadcházející období
→ Ing. Z. Miklík informoval, že mimořádná splátka úvěru přinese kraji úsporu cca 30 mil. Kč
a zároveň dojde do roku 2026, kdy měl být dle harmonogramu úvěr doplacen, k uvolnění
rozpočtově vázaných každoročních splátek jistiny ve výši 46,9 mil. Kč a dalších cca 5 – 6 mil.
Kč na úhradu úroků, které bude moci kraj využít právě na krytí nárůstu cen energií
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RNDr. M. Hron se dotázal, proč se vyšší daňové příjmy za 1. pololetí nepromítnou do
očekávaných daňových příjmů i na 2. pololetí, resp. proč jsou dle jeho názoru podhodnocené
daňové příjmy, vyjádřil názor, že obec nemá šetřit ale poskytovat veřejnou službu
→ Ing. Z. Miklík odpověděl, že kraj již dlouhodobě přistupuje k rozpočtování daňových
příjmů velmi konzervativně, což mu např. v roce 2020 a 2021 pomohlo pokrýt výdaje
v souvislosti s pandemií COVID 19 a při tom nikterak neomezovat plánované investice, navíc
kraj momentálně nemá v takové fázi připravenosti projekty, na které by šlo tyto finanční
prostředky okamžitě použít, tedy mimořádná splátka úvěru se jeví jako jejich nejefektivnější
použití, navíc nelze vyloučit, že vláda v souvislosti s ekonomickou recesí a uprchlickou krizí
nepředloží takové právní předpisy, které podstatným způsobem ovlivní výši příjmů kraje ze
sdílených daní
Ing. T. Hocke vznesl dotaz na přibližný termín k vysoutěžení a cenám energií
→ Ing. Z. Miklík odpověděl, že předběžně je odhadováno navýšení cen na 3,5 až 4 násobek a
termín odpovídá konci července až začátku srpna (je pláno více postupných nákupů)
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/109 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 15)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 205/22, kterým se:
1) navyšují daňové příjmy kraj 2022 v celkové výši 255.000.000 Kč,
2) do rozpočtu kraje 2022 zahrnuje financující operace ve výši 187.470.870,45 Kč určená k
úhradě mimořádné splátky jistiny úvěru „Revitalizace pozemních komunikací na území
Libereckého kraje“ prostřednictvím třídy 8 – financování
3) navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2022 v celkové výši 67.529.129,55 Kč, z toho:
a) výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor silničního hospodářství,
KSS LK - dofinancování běžné a zimní údržby ve výši 37.529.129,55 Kč
b) výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor silničního hospodářství, Bílý Kostel n.
N. - cyklostezka sv. Zdislavy ve výši 5.000.000 Kč
c) výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti, Dopravní
obslužnost autobusová - kraj a obce ve výši 7.500.000 Kč
d) výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti, Dopravní
obslužnost drážní ve výši 7.500.000 Kč
e) výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních
služeb z prostředků LK ve výši 10.000.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Předseda výboru navrhl, aby o bodech 56 písm. a), c) a d) bylo hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/110 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 56a), 56c) a 56d))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
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informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 18. 5. 2022
do 7. 6. 2022,
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2022,
d) Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu
kraje na období let 2023 - 2026 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.6. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Materiály k bodu 4.6. uvedl Mgr. Bc. M. Féna, vedoucí oddělení kultury na odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, a podal k nim doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/111 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 38)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 181/22, kterým se
a) v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu snižuje
rozpisový ukazatel „Propagace kultury LK“ o částku 50.000 Kč,
b) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavádí
specifický ukazatel „Naivní divadlo - Prezentace představení na festivalu v Helsinkách“ ve
výši 50.000 Kč,
c)

v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního snižuje
specifický ukazatel, „Memorandum LK a SML - investice“ o částku 5.000.000 Kč,
d) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavádí
specifický ukazatel „Divadlo F. X. Šaldy Liberec - Výměna sedadel II. etapa“ ve výši
3.810.000 Kč, specifický ukazatel „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Nákup projektoru“ ve
výši 790.000 Kč a specifický ukazatel „Naivní divadlo - Zakoupení osvětlovacího pultu“
ve výši 400.000 Kč,
e)
f)

v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního snižuje
specifický ukazatel, „Memorandum LK a SML - neinvestice“ o částku 2.000.000 Kč,
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavádí
specifický ukazatel „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Podpora divadelní činnosti“ ve výši
1.470.000 Kč, specifický ukazatel „Naivní divadlo Liberec – Podpora divadelní činnosti
leden - květen 2022“ ve výši 300.000 Kč a specifický ukazatel „Naivní divadlo Liberec –
Podpora divadelní činnosti červen – prosinec 2022“ ve výši 230.000 Kč,

B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální
kultury uvedeným žadatelům,
C) schválit Smlouvu o poskytnutí
a) účelové neinvestiční dotace č. OLP/1142/2022 na projekt „Prezentace představení
ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.HAF! na festivalu SAMPO Helsinky Finsko“ mezi Libereckým krajem
a Naivním divadlem Liberec, příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem
Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
b) účelové neinvestiční dotace č. OLP/1214/2022 na projekt „Podpora divadelní činnosti v
roce 2022 leden - květen“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec,
příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
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c)

účelové neinvestiční dotace č. OLP/2325/2022 na projekt „Podpora divadelní činnosti v
roce 2022 červen - prosinec“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec,
příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
d) účelové investiční dotace č. OLP/1216/2022 na projekt „Zakoupení osvětlovacího pultu
ETC ION XE 20“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvková
organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
e)

účelové neinvestiční dotace č. OLP/1213/2022 na projekt „Podpora českých divadel pro
rok 2022“ mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková
organizace, IČO 00083143, se sídlem Zhořelecká 344, 460 01 Liberec,
f) účelové investiční dotace č. OLP/1149/2022 na projekt „Nákup projektoru“ mezi
Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, IČO
00083143, se sídlem Zhořelecká 344, 460 01 Liberec,
g) účelové investiční dotace č. OLP/2328/2022 na projekt „Výměna sedadel v Šaldově divadle
- II. etapa, nákup hudebního nástroje, úprava vstupu do Malého divadla“ mezi Libereckým
krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, IČO 00083143, se sídlem
Zhořelecká 344, 460 01 Liberec.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/112 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 41)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 184/22, kterou se
a) snižuje finanční rezerva alokovaná v kapitole v kapitole 913 07 – příspěvkové organizace
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 3.573.700 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 912 07 – mimořádné účelové příspěvky odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu o částku 3.573.700 Kč,
c)

v kapitole 912 07 – mimořádné účelové příspěvky odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu snižuje dílčí ukazatel „Mimořádné účelové příspěvky pro PO resortu
kultury – nerozepsané“ o částku 2.400.000 Kč a zároveň zavádí nové dílčí ukazatele dle
jednotlivých akcí v úhrnné výši 5.973.700 Kč.

PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/113 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 42)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/22, 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 1.200.000 Kč,
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b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí navržených k individuální
podpoře ve výši 1.200.000 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 700.000,- Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/právní
forma

Obec Sloup v Čechách/obec

IČ

00525677

Sídlo

Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Název projektu:

Statické zajištění trhlin a přezdění narušených částí Kaple sv. Jana
Nepomuckého

Účel projektu:

Statické zajištění kaple a přezdění narušených částí, aby v
následujících letech mohlo být pokračováno v opravě oken, dveří a
nové fasády.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Statické zajištění trhlin a přezdění narušených částí Kaple sv. Jana
Nepomuckého 1 komplet

Dotace ve výši v Kč:

700.000,-

Termín realizace:

1. 6. 2022 – 30. 11. 2022

De minimis:

NE

2.

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000,- Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název příjemce/ právní
forma:

Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou / pobočný spolek

IČ

60252260

Sídlo:

Fügnerova 1054/5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Název projektu:

Obnova zábradlí, podlah a schodišť sokolovny v Jablonci nad
Nisou, II. etapa

Účel projektu:

Zachování a obnova nemovité kulturní památky.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Obnova dřevěného zábradlí na galerii Velkého sálu 1 soubor

Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Termín realizace:

3. 1. 2022 – 30. 6. 2023

De minimis:

ANO

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 výše uvedenými subjekty.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/114 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 45)
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Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 182/22, kterým se v kapitole 926 07 Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu mění specifické ukazatele
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury –
karavanová stání“ o částku 800.000 Kč,
b) zavádí se nové specifické ukazatele v dotačním programu „7.10 Rozvoj doprovodné
turistické infrastruktury – karavanová stání“ v celkovém objemu 800.000 Kč,

Karavanová
stání
„Homole“,
Poniklá/Vybud
ování
karavanových
stání
s pořízením
servisní
technologie pro
obytná vozidla
Č. p. 65,
Obec Poniklá pro potřeby
2.
Poniká
/ obec
návštěvníků
512 42
areálu Homole
tak, aby došlo
ke zvýšení
návštěvnosti
areálu,
rozšíření
turistické
nabídky a
služeb v oblasti
turistické
infrastruktury.

57.38
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De minimis

400 000

ANO

400 000

11. 1. 2022 – 31. 12. 2023

Karavanové
stání
Bedřichov/Vyb Č. p. 218,
udování
Bedřichov
karavanového 468 12
stání v obci
Bedřichov.

Termín realizace
projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

66.67

Rozhodují
cí závazné
Název projektu Sídlo/bydliš
IČ/nar. výstupy
účel projektu tě
projektu

1. 1. 2022 – 31.
12. 2023

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Karavanová stání
– 4 ks

Obec
Bedřichov
/ obec

Počet karavanových stání – 5 ks

1.

00525511

č.

Příjemce
forma

00276006

B) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová
stání, v úhrnném objemu 800.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:

ANO
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C) schválit
a) smlouvu č. OLP/2314/22 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Bedřichov,
b) smlouvu č. OLP/2315/22 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Poniklá.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.7. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
Materiály k bodu 4.7. uvedla Bc. K. Vejvodová, projektová manažerka z oddělení projektů
financovaných z ESI fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, a podala k nim
doplňující informace.
Ve 14,10 hod. odchází RNDr. M. Hron, člen finančního výboru.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/115 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 47)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1. navýšení alokace v rámci vyhlášeného programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21, který
byl schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č. 73/22/ZK ze dne 22.2.2022 z původní
částky 600.000 Kč na konečnou výši 690.230 Kč,
2. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/22, kterým se upravují specifické ukazatele
ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 716.417 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a)

snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 ve výši
716.417 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.6 –
Podpora místní Agendy 21 ve výši 690.230 Kč,
c) navýšením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel ve výši 26.187 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 6 – Podpora místní Agendy
21 v úhrnné výši 690.230 Kč uvedeným subjektům do uvedené výše,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.6 Podpora místní Agendy 21, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a
uvedenými příjemci.
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

Ve 14,12 hod. se vrací RNDr. M. Hron, člen finančního výboru.
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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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/116 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 48)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1. navýšení alokace v rámci vyhlášeného programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel, který byl schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č.
74/22/ZK ze dne 22.2.2022 z původní částky 1.400.000 Kč na konečnou výši
1.544.748,63 Kč,
2. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 190/22, kterým se upravují specifické ukazatele
ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 1.544.748,63 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a)

snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel ve výši 1.544.748,63 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.5 –
Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.544.748,63 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel v úhrnné výši 1.544.748,63 Kč, uvedeným subjektům do
uvedené výše,
2.
3.

o zařazení uvedených projektů do zásobníku projektů,
o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel uvedeným subjektům z důvodu nesouladu podané žádosti s
podmínkami vyhlášenými v programu,

C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými příjemci.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 50 – Projektové záměry Libereckého kraje do ITI aglomerace Liberec – Jablonec
nad Nisou
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/117 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 50)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit projektové záměry
Libereckého kraje podané v rámci výzev k předkládání projektových záměrů do jednotlivých
tematických oblastí ITI Liberec – Jablonec nad Nisou, a to
a) „Central Station – Krajský terminál Liberec“ (vybudování nového autobusového nádraží
včetně přestupního terminálu),
b) „Parkovací dům“ (výstavba parkovacího domu v bezprostřední blízkosti nového
autobusového nádraží v Liberci),
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c)

„Zastávkové informační systémy v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou“,

d) „Telematika na Ještědu“,
e)

„Domov a Centrum aktivity, p. o. v Hodkovicích nad Mohelkou – výstavba nového areálu
pro komunitní bydlení osob s mentálním a kombinovaným postižením“,

f)

„Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. – výstavba multislužbového
zařízení ve Vratislavicích nad Nisou pro osoby s chronickým duševním onemocněním a
poruchami autistického spektra“,
g) „Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor a exteriéru objektu Oblastní
galerie Liberec“,
h) „Restaurování sbírkových předmětů“,
i)

„Navigační systém Křišťálového údolí“,

j)

„Vytvoření metodického centra pro digitalizaci sbírkových předmětů“,

k) „Zlepšení ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Severočeského muzea“,
l)

„Záchrana a rehabilitace uměleckých děl ve sbírkách Oblastní galerie Liberec“,

m) „Revitalizace muzejního parku (Severočeské muzeum v Liberci)“,
n) „Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa“.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 56 písm. g) Zpráva o ukončení realizace projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/118 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 56g))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci
g) Zpráva o ukončení realizace projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.
PŘÍTOMNO:

13

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 14,23 hod. odchází JUDr. K. Malá a Ing. J. Volfová, členky finančního výboru.
ZK bod 58 – ZR – RO č. 204/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u
domácích kotlů
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/119 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 58)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 115.650,00 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
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a)

snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační
nádoby u domácích kotlů na pevná paliva ve výši 115.650,00 Kč,
b) zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.8 Podpora dodatečné
instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva ve výši 115.650,00 Kč.
B) rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.8 Podpora dodatečné
instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva v úhrnné výši 115.650,00 Kč,
uvedeným žadatelům,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná
paliva, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a uvedenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 14,25 hod. se vrací JUDr. K. Malá, členka finančního výboru.
ZK bod 59 – Závazek spolufinancování projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“,
dohoda o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/22/FV/120 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2022/ b. 59)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o zapojení Libereckého kraje jako partnera projektu „Jsme s vámi – společně
pro Ukrajinu“ s tím, že projektová žádost bude předložena do výzvy v rámci prioritní osy 4
programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prostřednictvím Dolnoslezského
vojvodství v roli vedoucího partnera projektu,
B) schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Jsme s vámi – společně pro
Ukrajinu“ Libereckým krajem do výše 500.000,- Kč (odpovídá částce 20.000 EUR při
kurzu 25 CZK/EUR) a jeho rozložení v letech 2022 až 2023 v případě, že danému
projektu bude schválena dotace z výzvy v rámci prioritní osy 4 programu INTERREG
V-A Česká republika – Polsko,
b) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše
4.500.000,- Kč (odpovídá částce 180.000 EUR při kurzu 25 CZK/EUR) a jeho
rozložení v letech 2022 až 2023,
c) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu INTERREG
V-A Česká republika – Polsko k projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“, č.
OLP/2862/2022, a to mezi Dolnoslezským vojvodstvím (vedoucí partner), Libereckým
krajem (partner), Fundacja Ukraina (Nadací Ukrajina, polský partner), se sídlem Ruska
46a/201, 50-079 Wrocław, NIP 8982203920, REGON 022164428 a
Královéhradeckým krajem (partner).
PŘÍTOMNO:

12

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

Ve 14,27 hod. se vrací Ing. J. Volfová, členka finančního výboru.
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5. Různé a závěr
Zasedání výboru bylo ukončeno ve 14,35 hod. Po celou dobu svého zasedání byl finanční výbor
usnášeníschopný. Příští zasedání výboru finančního se uskuteční v pátek 26. 08. 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 17. června 2022
Zapsala: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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