Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 7. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova A

dne 26. srpna 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 41 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Bozkov
ZK bod 42 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice
ZK bod 43 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice
ZK bod 44 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice
ZK bod 45 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Roprachtice
ZK bod 46 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Srní u České Lípy
ZK bod 47 – MPO – darování pozemků v k. ú. Semily
ZK bod 48 – MPO – darování pozemků v k. ú. Kamenice u Zákup
ZK bod 49 – MPO – darování pozemků v k. ú. Český Dub
ZK bod 50 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu
ZK bod 51 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Bozkov
ZK bod 52 – MPO – zamítavé stanovisko k přijetí daru pozemku v k. ú. Haratice
ZK bod 53 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Vesec po Kozákovem
ZK bod 54 – MPO – budoucí darování pozemků včetně vyřazovaného tělesa komunikace v
k. ú. Turnov
ZK bod 55 – MPO – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v
k. ú. Žďárek u Sychrova
ZK bod 56 – MPO – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v
k. ú. Horní Řasnice
ZK bod 57 – MPO – budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
ZK bod 58 – MPO – prodej pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
ZK bod 59 – MPO – budoucí prodej pozemků v k. ú. Dolní Libchava a k. ú. Česká Lípa
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ZK bod 60 – MPO – budoucí prodej pozemku v k. ú. Paceřice
ZK bod 61 – MPO – směna pozemků v k. ú. Lindava
ZK bod 62 – Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k
pozemku v k. ú. Bořkov
ZK bod 63 – MPO – vzdání se předkupního práva a výhrady zpětné koupě k části pozemku
v k. ú. Hejnice
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 66 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období
od 8. 6. 2022 do 9. 8. 2022
ZK bod 66 písm. b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2022
ZK bod 66 písm. c) Stanovení stravného, náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stanovení ceny pohonných hmot pro poskytování tuzemských cestovních náhrad na
rok 2022 - aktualizace
4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 12 – ZR – RO č. 248/22 - finanční dar od společnosti Silnice LK, a.s., zapojení
finančních prostředků do kap. 914 01, schválení darovací smlouvy
4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 14 – ZR – RO č. 216/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové
příspěvky PO - záštita pro ZZS LK, příspěvková organizace
4.4. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 28 – ZR – RO č. 263/22 – úprava kapitoly 914 05 – Působnosti a kapitoly 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí
ZK bod 29 – ZR – RO č. 264/22 – zapojení vráceného nedočerpaného provozního příspěvku
příspěvkových organizací odboru sociálních věcí za rok 2021
4.5. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 31 – ZR – RO č. 237/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační
fond – poskytnutí dotací v rámci programu 7.3 Stavebně historický průzkum
ZK bod 34 – ZR – RO č. 252/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové organizace, 914 07
působnosti, 920 14 kapitálové výdaje – Kulturně kreativní průmysl a Vísecká rychta
4.6. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 39 – ZR – RO č. 259/22 – úprava kapitoly 91708 - ocenění Výrobek roku
Libereckého kraje a finanční dar za ocenění
ZK bod 40 – ZR – RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 08, poskytnutí dotací z Dotačního
fondu LK, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022
4.7. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 64 – ZR – RO č. 224/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917
21 – Transfery, ODO; poskytnutí účelové dotace na zajištění bezproblémové dopravy a
propagaci LK
ZK bod 65 – ZR – RO č. 266/22 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, OSH
a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, OSH; Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
OLP/1480/2021
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4.8. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 23 – ZR – RO č. 251/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 917 02–
Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
ZK bod 24 – Závazek předfinancování a spolufinancování programu na podporu provozu
venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ v roce 2022
ZK bod 25 – Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“
ZK bod 66 písm. f) Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Vyšší odborná
škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
p. o.“
4.9. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 16 – ZR – RO č. 249/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí
dotací elitním sportovním subjektům reprezentujících Liberecký kraj
ZK bod 17 – ZR – RO č. 228/22 – úprava kapitol 914 04, 917 04 OŠMTS a dodatek č. 1 ke
smlouvě OLP/1134/2022 o poskytnutí individuální dotace z kapitoly 917 04 – Krizová
intervence 2022
ZK bod 18 – ZR – RO č. 231/22 – úprava kapitol 923 14 OISNM a 912 04 OŠMTS – SPŠ
textilní Liberec a SPŠ Česká Lípa
ZK bod 19 – ZR – RO č. 254/22 – úprava kapitol 912 04 – Účelové příspěvky PO a 914 04
– Působnosti, navýšení Stipendijního programu pro žáky odborných škol
ZK bod 21 – ZR – RO č. 268/22 – úprava kapitoly 926 04 poskytnutí dotace Tri Clubu Česká
Lípa
ZK bod 22 – ZR – RO č. 245/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace Technické univerzitě v Liberci
5. Různé a závěr
V Liberci dne 18. 08. 2022

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