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

Výpis usnesení č. 7/2022 ze zasedání Výboru
finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 26. 8. 2022
Usnesení č.: 7/22/FV/121
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání finančního výboru
v roce 2022 Ing. Ilju Štěpánka.
Přítomno: 7
Distančně: 2
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková

Pro: 7
Pro: 2

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: zvolen
Zdržel se: 0

✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/122 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 41 až 63)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – koupě pozemků v k. ú. Bozkov
b) MPO – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice
c) MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice
d) MPO – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice
e) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Roprachtice
f) MPO – koupě pozemku v k. ú. Srní u České Lípy
g) MPO – darování pozemků v k. ú. Semily
h) MPO – darování pozemků v k. ú. Kamenice u Zákup
i) MPO – darování pozemků v k. ú. Český Dub
j) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu
k) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Bozkov
l) MPO – zamítavé stanovisko k přijetí daru pozemku v k. ú. Haratice
m) MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Vesec po Kozákovem
n) MPO – budoucí darování pozemků včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Turnov
o) MPO – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Žďárek
u Sychrova
p) MPO – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Horní
Řasnice
r) MPO – budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
s) MPO – prodej pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
t) MPO – budoucí prodej pozemků v k. ú. Dolní Libchava a k. ú. Česká Lípa
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u) MPO – budoucí prodej pozemku v k. ú. Paceřice
v) MPO – směna pozemků v k. ú. Lindava
w) Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku
v k. ú. Bořkov
x) MPO – vzdání se předkupního práva a výhrady zpětné koupě k části pozemku v k. ú.
Hejnice
y) MPO – přijetí daru pozemku v k. ú. Růžodol I.
Přítomno: 7
Distančně: 2
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková

Pro: 7
Pro: 2

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓

Ve 13,10 hod. se distančně připojila Ing. J. Volfová, členka finančního výboru.
Ve 13,12 hod. přichází J. Mencl, člen finančního výboru.
Usnesení č.: 7/22/FV/123 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 66a), 66b) 66c) a 66n))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období
od 8. 6. 2022 do 9. 8. 2022,
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2022,
c) Stanovení stravného, náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanovení ceny
pohonných hmot pro poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2022 – aktualizace
n) Průběh a další strategie nákupu energií – elektrické energie a zemního plynu – na rok 2023
– aktuální situace
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/124 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 12)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
A) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 248/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje
o částku 68.244 Kč z titulu přijetí finančního daru a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje
v kapitole 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana o částku 68.244 Kč na projekt Jsem
(v) první,
B) darovací smlouvu č. OLP/3255/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností
Silnice LK a.s., se sídlem: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 5, IČO:
28746503, na základě které společnost Silnice LK a.s., daruje Libereckému kraji finanční dar
ve výši 68.244 Kč pro projekt Jsem (v) první.

2

Výpis usnesení č. 7/2022 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 26. 8. 2022

Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/125 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 69)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.200.000 Kč ČR – Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01
Liberec na projekt: “Pořízení dvou terénních vozidel pro potřeby HZS Libereckého kraje“,
B) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/22, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši 3.200.000
Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 3.200.000 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 3.200.000 Kč jako účelová dotace ČR
– Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec na projekt: “ Pořízení dvou terénních vozidel pro
potřeby HZS Libereckého kraje“,
2) smlouvu č. OLP/3420/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje,
IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, na projekt: “Pořízení dvou
terénních vozidel pro potřeby HZS Libereckého kraje“.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/126 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 14)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 216/22, 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 – HPZ a vybraných
psychologických témat v celkové výši 30.000 Kč.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
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Usnesení č.: 7/22/FV/127 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 74)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování 5 kusů
videolaryngoskopů McGrath, včetně příslušenství, které Česká republika-Ministerstvo
zdravotnictví darovala Libereckému kraji na základě darovací smlouvy č. OLP/2282/2022,
těmto subjektům a v uvedeném rozsahu:
a) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, v rozsahu 1 kus videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství, v
celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
b) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466
01 Jablonec nad Nisou, v rozsahu 1 kus videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství,
v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
c)

MMN a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, v rozsahu 1 kus
videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství, v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,

d) Krajská nemocnice Liberec a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I –
Staré Město, 460 01 Liberec, v rozsahu 2 kusy videolaryngoskopu McGrath včetně
příslušenství, v celkové hodnotě 84.752,78 Kč.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/128 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 28)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 263/22, kterým se:
a) v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí snižuje specifický ukazatel „Činnost
organizací sdružujících seniory“ o částku 80.000 Kč,
b) v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí snižuje specifický ukazatel „Krajská
Rada seniorů Liberec – Činnost KRS LK“ o částku 130.000 Kč,
c) v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí zavádí specifický ukazatel, „Krajská
setkání nestát. neziskových organizací“ ve výši 210.000 Kč.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/129 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 29)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 264/22, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2022 z titulu vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku za rok 2021 v celkové výši 2.735.679,20 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2022 v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace,
sociální odbor v celkové výši 2.735.679,20 Kč:
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a) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1516 Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace, v celkové výši 1.623.295,00 Kč,
b) navýšením specifického ukazatele „Finanční rezerva PO“, v celkové výši 1.112.384,20
Kč.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková

Pro: 8
Pro: 2

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 1

✓
✓
✓

Ing. J. Volfová

Usnesení č.: 7/22/FV/130 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 71)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 279/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 1.222.273 Kč, a
to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570011 0000 „Komunitní plánování obcí s rozšířenou působností“ o částku 1.222.273
Kč,
b) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0580170 4001 „Město Česká Lípa“, IČO 00260428 a navýšení o částku 192.385 Kč,
c) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0580171 5004 „Město Jilemnice“, IČO 00275808 a navýšení o částku 189.335 Kč,
d) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0580172 4008 „Město Nový Bor“, IČO 00260771 a navýšení o částku 153.553 Kč,
e) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0580173 5001 „Město Semily“, IČO 00276111 a navýšení o částku 200.849 Kč,
f)

zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0580174 2108 „Mikroregion Frýdlantsko“, IČO 70946213 a navýšení o částku 167.819 Kč,
g) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0580175 0000 „Místní akční skupina Podještědí“, IČO 26660016 a navýšení o částku
218.630 Kč,
h) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0580176 3108 „Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko“, IČO 70852871 a navýšení o částku
99.702 Kč
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
uvedeným žadatelům o finanční podporu na uvedenou akci v uvedené výši,
C) schválit vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na procesy
komunitního plánování uzavírané mezi Libereckým krajem a uvedenými obcemi s rozšířenou
působností.
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 3
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

✓
✓
✓
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Usnesení č.: 7/22/FV/131 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 73)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 270/22, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na dofinancování sociálních služeb v roce 2022, které Liberecký kraj obdrží na
základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2022, 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 a které zahrnuje:
a) navýšení příjmů kraje o částku 117.576.000 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 117.576.000 Kč,
2) vzorový Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2022,
B) rozhodnout poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 92.514.795 Kč, uvedeným
příjemcům na rok 2022 do uvedené výše, a to za podmínky vydání Dodatku č. 1 k Rozhodnutí
č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 (případně vydání
nového Rozhodnutí).
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/132 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 31)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.3 Stavebně historický průzkum –
nespecifikované rezervy“ o částku 250.000 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí v rámci programu 7.3
Stavebně historický průzkum v souhrnné výši 250.000 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.3 Stavebně historický průzkum, v úhrnném objemu 250.000 Kč,
uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu v uvedené výši,
2. o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch uvedeným subjektům z
důvodu vyčerpání finančního objemu určeného pro vyhlášení programu 7.3 Stavebně
historický průzkum,
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C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.3 Stavebně historický průzkum, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace.
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 3
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/133 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 34)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 252/22, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 913 07- Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, a to snížením dílčího ukazatele Finanční rezerva na řešení provozních
potřeb v průběhu roku o částku 300.000 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 914 07 - Působnosti odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, a to snížením rozpisového ukazatele Kulturní a kreativní průmysl,
odvětví o částku 1.208.016 Kč,
c)

navyšují výdaje v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku o částku 300.000 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – oprava střechy,
d) navyšují výdaje v kapitole 923 07 Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu o částku 1.208.016 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele
Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví
Libereckého kraje.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/134 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 39)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 259/22, kterým se snižují nespecifikované
rezervy v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
(Výrobek roku – finanční dar jako ocenění v soutěži) v celkové výši 250.000 Kč a
současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele v rámci kapitoly 917 08 –
Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství (Výrobek roku – finanční dar jako
ocenění v soutěži) v celkové výši 250.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku
2022“ výrobkům uvedeným níže v tabulce,
3) použití označení „Výrobek roku 2022 Libereckého kraje“ u výrobků uvedených níže v
tabulce, použití označení „Nejlepší výrobek roku 2022 Libereckého kraje – 1. místo“ u
výrobku Zrající ovčí sýr nakládaný v oleji výrobce Michal Sabáček, IČO 04070763 se
sídlem Nová Ves 21, Volfartice 471 12, použití označení „Nejlepší výrobek roku 2022
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Libereckého kraje – 2. místo“ u výrobku Vratislavická kyselka citron výrobce Kitl s.r.o.,
IČO 46712518, se sídlem Pasířská 3299/60, Jablonec nad Nisou 466 01, použití označení
„Nejlepší výrobek roku 2022 Libereckého kraje – 3. místo“ u výrobku Škvarková
pomazánka výrobce Váša spol. s r.o., IČO 25096575 se sídlem Potoční 2, Mimoň 471 24,
použití označení „Výrobek roku 2022 Libereckého kraje - Přínos ke zdravému životnímu
stylu“ u výrobku Žitno-pšeničný kvasový chléb výrobce Lukáš Mašek, IČO 08538387 se
sídlem Velké Hamry 595, Velké Hamry 468 45 a použití loga Libereckého kraje na obalu
výrobků uvedených níže v tabulce, použití označení „Výrobek roku 2022 Libereckého
kraje“, „Nejlepší výrobek roku 2022 Libereckého kraje – 1. místo“, „Nejlepší výrobek
roku 2022 Libereckého kraje – 2. místo“, „Nejlepší výrobek roku 2022 Libereckého kraje
– 3. místo“, „Výrobek roku 2022 Libereckého kraje - Přínos ke zdravému životnímu
stylu“ a loga Libereckého kraje na obalu výrobků uvedených níže v tabulce,
B) rozhodnout o poskytnutí finančního daru uvedeným příjemcům dle návrhu na ocenění jejich
výrobků v soutěži „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku
2022“ v uvedené výši.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/135 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 40)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 223/22, 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 8.3 Podpora zemědělství, včelařství
a lokální produkce o 3.043.056 Kč, nespecifikované rezervy programu 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny o 56.615 Kč, nespecifikované rezervy programu 8.5 Podpora
předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů o 280.880 Kč, celkem 3.380.551 Kč, a
současně zavádí nové specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v rámci
programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce ve výši 3.380.551 Kč,
b) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.6 Podpora retence vody v krajině
a adaptace sídel na změnu klimatu o 10.759.095 Kč a nerealizované jmenovité projekty o
1.209.877 Kč, nespecifikované rezervy programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů
a využití bioodpadů o 513.155 Kč, celkem 12.482.127 Kč, a současně zavádí nové
specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v rámci programu 8.6 Podpora
retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu ve výši 12.482.127 Kč,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce v úhrnném
objemu 3.380.551 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 8.3 Podpora zemědělství,
včelařství a lokální produkce, které byly v souladu s administrativními podmínkami, ale
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měly nižší bodové ohodnocení než předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být
podpořeny z důvodu vyčerpání alokace výzvy,
3) o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora zemědělství,
včelařství a lokální produkce, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a
nebyly způsobilé pro další hodnocení,
4) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v
úhrnném objemu 12.482.127 Kč uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1.
2022 - 30. 9. 2025 do uvedené výše,
5) o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v krajině
a adaptace sídel na změnu klimatu, 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,
6) o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v
krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, které byly v rozporu s administrativními
podmínkami a nebyly způsobilé pro další hodnocení,
C) schválit
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z
programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a uvedenými příjemci v rámci programu vyhlášeného v roce
2022,
2) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z
programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a uvedenými příjemci v rámci programu
vyhlášeného v roce 2022.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/136 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 64)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 224/22, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 200.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti na akci
„Benátská s Impulsem! 2022“ ve výši 200.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zvýšení popularity a atraktivity veřejné
dopravy v Libereckém kraji, níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 200.000 Kč:
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Poř. číslo
Příjemce dotace/
sídlo
IČO
Název projektu

1.
První festivalová, s.r.o.
Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1
02926202
Benátská s Impulsem! 2022

Účel projektu

Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou kyvadlových jízd vč.
propagace Libereckého kraje. Cílem projektu je podpořit dopravní obslužnost
akce Benátská! 2022, která proběhne 28. - 31. 7. 2022. Zajištění kyvadlové
dopravy spolu s konkrétními dopravními uzavírkami a rozšířenými jasně
vymezenými parkovacími plochami na okraji areálu umožní bezproblémový
průběh akce a přispěje k co nejmenší dopravní zátěži v okolí, především pak
Liberci a samotné části Vesec. Festival Benátská je největším hudebním
festivalem v Libereckém kraji s tradiční návštěvností až 20.000 návštěvníků.
Zajištění kyvadlové dopravy, uzavírek a ostraha v parkovacích zónách povedou
k eliminaci rizik spojených se zvýšenou zátěží dopravní infrastruktury v okolí
akce.

Výše dotace (Kč)

200.000

C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/3272/2022 mezi Libereckým krajem a společnosti s ručením omezeným První festivalová,
s.r.o., se sídlem Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1, IČO 02926202.
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 3
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

✓
✓
✓

Ve 13,58 hod. odchází J. Mencl, člen finančního výboru.
Usnesení č.: 7/22/FV/137 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 65)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 266/22, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství, z
nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
1.379.700 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství, na akci
„Křižovatka Okružní – Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou - Etapa I.“ ve
výši 1.379.700 Kč,
2.

dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/1480/2021
„Křižovatka Okružní – Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou“ uzavíraný mezi
Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou se sídlem Horní náměstí 73, 463 34
Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854.

Přítomno: 7
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 7
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓
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Usnesení č.: 7/22/FV/138 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 23)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 251/22, kterým se:
a) navyšují příjmy kraje o celkovou částku 2.911.426 Kč z titulu přijaté dotace z programu
Ministerstva průmyslu a obchodu OBCHŮDEK 2021+ v souvislosti s krajem
předfinancovanými projekty z programu Libereckého kraje OBCHŮDEK 2021+,
b) navyšují výdaje kraje v kapitole 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů v nespecifikovaných rezervách programu OBCHŮDEK 2021+ o
celkovou částku 2.911.426 Kč,
c)

snižují výdaje v kapitole 917 02 Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v
Liberci“ o částku 1.000.000 Kč a zároveň se navyšují výdaje kraje ve stejné kapitole v
nespecifikovaných rezervách programu OBCHŮDEK 2021+ ve výši 1.000.000 Kč.

Přítomno: 7
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 7
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/139 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 24)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) předfinancování programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje
„OBCHŮDEK 2021+“ do výše 4.000.000 Kč,
2) spolufinancování programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého
kraje „OBCHŮDEK 2021+“ z rozpočtu Libereckého kraje do výše 400.000 Kč,
v případě, že Libereckému kraji bude schválena dotace z programu Ministerstva průmyslu a
obchodu na podporu malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ pro rok 2022.
Přítomno: 7
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 7
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Ve 14,10 hod. se vrací J. Mencl, člen finančního výboru.
Usnesení č.: 7/22/FV/140 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 25)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního
centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“ z původní částky 506.658 Kč na
novou částku 2.300.000 Kč a jeho rozložení v letech 2022 – 2023,
2) navýšení předpokládaného předfinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
– vegetační střecha na parkovacím domě“ z původní částky 2.871.057 Kč na novou částku
6.300.000 Kč a jeho rozložení v letech 2022 – 2023.
Přítomno: 8

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 Výsledek: usnesení přijato
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Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/141 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 66f))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci
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.“.
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 3
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/142 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 16)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření číslo 249/22 kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 transfery v celkové výši 1.150.000 Kč následovně:
1) snižuje se ukazatel 04813180000 Sportovní reprezentace LK – nespec. rezerva o částku
1.150.000 Kč,
2) zavádí se nový ukazatel:
a) 0481341000 Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. - Podpora
výchovného programu BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – reprezentace LK ve výši 1.150.000
Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje nemající charakter veřejné
podpory poskytnuté v režimu de minimis Tělovýchovné jednotě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC,
z.s., se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec, IČO: 46744282, do výše 1.150.000 Kč na
realizaci projektu s názvem Podpora výchovného programu BÍLÍ TYGŘI LIBEREC –
reprezentace LK,
C) schválit znění smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
1. číslo OLP/3273/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a Tělovýchovnou jednotou
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s., se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec, IČO: 46744282, na
projekt pod názvem „Podpora výchovného programu BÍLÍ TYGŘI LIBEREC –
reprezentace LK“.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/143 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 16)
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Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření číslo 249/22 kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 transfery v celkové 1.150.000 Kč následovně:
1) snižuje se ukazatel 04813180000 Sportovní reprezentace LK – nespec. rezerva o částku
1.150.000 Kč,
2) zavádí se nový ukazatel:
b) 04813420000 Fotbalový Klub Jablonec, a.s.- Režijní náklady k domácím zápasům 1.
fotbalové ligy ve výši 1.150.000 Kč,
B) rozhodnout
2. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mající charakter veřejné
podpory poskytnuté v režimu de minimis Fotbalovému Klubu Jablonec, a.s., se sídlem
U Stadionu 4904/5, Jablonec nad Nisou, IČO: 25023144, do výše 1.150.000 Kč na
realizaci projektu s názvem Režijní náklady k domácím zápasům 1. fotbalové ligy,
C) schválit znění smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
2. číslo OLP/3274/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a Fotbalovým Klubem
Jablonec, a.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, Jablonec nad Nisou, IČO: 25023144, na
projekt pod názvem „Režijní náklady k domácím zápasům 1. fotbalové ligy“.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 7
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 1
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/144 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 16)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření číslo 249/22 kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 transfery v celkové 530.000 Kč následovně:
1) snižuje se ukazatel 04813180000 Sportovní reprezentace LK – nespec. rezerva o částku
530.000 Kč,
2) zavádí se nový ukazatel:
c) 04813430000 SKP Kornspitz Jablonec z.s. - Podpora přípravy reprezentace
Libereckého kraje realizovaná v SKP Kornspitz Jablonec z.s. ve výši 530.000 Kč,
B) rozhodnout
3. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje nemající charakter veřejné
podpory poskytnuté v režimu de minimis SKP KORNSPITZ Jablonec z.s., se sídlem
Pod Skalkou 4296, Jablonec nad Nisou, IČO: 43256678, do výše 530.000 Kč na realizaci
projektu s názvem Podpora přípravy reprezentace Libereckého kraje realizovaná v SKP
Kornspitz Jablonec z.s.,
C) schválit znění smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
3. číslo OLP/3275/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a SKP KORNSPITZ Jablonec
z.s., se sídlem Pod Skalkou 4296, Jablonec nad Nisou, IČO: 43256678, na projekt pod
názvem „Podpora přípravy reprezentace Libereckého kraje realizovaná v SKP Kornspitz
Jablonec z.s.“.
Přítomno: 8

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 Výsledek: usnesení přijato
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Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/145 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 17)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádost příjemce Maják o. p. s., IČ 25405276, se sídlem Konopná 776/8, 460
14 Liberec, o navýšení dotace na projekt „Krizová intervence 2022“ o částku 250.000 Kč, na
jehož realizaci již byla přiznána dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje z
kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 181/22/ZK ze dne 26. 4. 2022,
B) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/22, kterou se upravují kapitoly
914 04 – působnosti a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v
celkové výši 200.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o
celkovou částku 200.000 Kč, v tom:
a) snížení akce číslo 0449000000: Primární prevence rizikového chování o částku
100.000 Kč,
b) snížení akce číslo 0487180000: Intervence v rizikových školních kolektivech o částku
100.000 Kč,
2. navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o
částku 200.000 Kč, navýšení akce číslo 04812560000: Maják o.p.s. Liberec – Krizová
intervence 2022,
C) rozhodnout o navýšení účelové neinvestiční dotace pro Maják o. p. s., IČ 25405276, se
sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec, na projekt Krizová intervence o částku 250.000 Kč na
celkovou částku dotace maximálně do výše 450.000 Kč,
D) schválit znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1134/2022 o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu Libereckého kraje, uzavřené dne 17. 05. 2022 mezi Libereckým krajem a Majákem
o. p. s., IČ 25405276, se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec, jehož předmětem je
navýšení poskytnuté dotace.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/146 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 18)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 231/22, kterým se:
1. snižuje kapitola 923 14 – spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého
majetku o celkovou částku 371.000 Kč, v tom:
a) číslo akce 04620341422: OPŽP – SEN budovy dílny SPŠ textilní Liberec o částku
250.000 Kč,
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2.

b) číslo akce 04620541418: NPO – hospodaření s vodou SPŠ Česká Lípa o částku
121.000 Kč,
navyšuje kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 371.000 Kč, v tom:
a) číslo akce 04503511422: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1,
příspěvková organizace – SEN – zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
osvětlení o částku 250.000 Kč,
b) číslo akce 04503521418: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace – Projekt – Udržitelné hospodaření s vodou – zhotovení
projektové dokumentace o částku 121.000 Kč.

Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/147 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 19)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 254/22, kterým se upravují ukazatele kapitol 914 04 – Působnosti a 912
04 – Účelové příspěvky PO odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
494.940 Kč následovně:
1. v kapitole 914 04 se snižuje ukazatel číslo akce 0487160000 Sympozium
uměleckoprůmyslových škol o částku 494.940 Kč,
2.

v kapitole 912 04 se navyšuje ukazatel číslo akce 04500010000 Stipendijní program pro
žáky odborných škol o částku 494.940 Kč.

Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/148 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 21)
Finanční výbor po projednání doporučuje předkladateli stáhnout ZR – RO č. 268/22
z programu jednání zastupitelstva a prověřit předložené doklady o členské základně žadatele
o dotaci.
Přítomno: 8
Distančně: 3
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

Pro: 8
Pro: 3

Proti: 0
Proti: 0

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

✓
✓
✓

Usnesení č.: 7/22/FV/149 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2022/ b. 22)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 245/22, kterým se upravují ukazatele
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kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
50.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04812570000 – Vzdělávací aktivity pro dospělé a seniory o částku
50.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04813366045: Technická univerzita v
Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec – FS TUL Racing v celkové výši 50.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše
50.000 Kč na projekt s názvem „FS TUL Racing“ Technické univerzitě v Liberci, IČO:
46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec,
C) schválit znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3223/2022,
uzavírané mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci, Studentská 1402/2,
461 17 Liberec, IČO 46747885.
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 3
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Mgr. F. Lufinka
M. Kropáčková
Ing. J. Volfová

✓
✓
✓

……………………………….
Ing. Jarmila Valešová, FCCA
místopředsedkyně finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 26. srpna 2022
Vyhotovila: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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