Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 8. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova A

dne 23. září 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 12 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Jílové u Držkova
ZK bod 13 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Jílové u Držkova
ZK bod 14 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Roztoky u Semil
ZK bod 15 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Bítouchov u Semil
ZK bod 16 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice
ZK bod 17 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
ZK bod 18 – MPO – koupě nemovitých věcí v k. ú. Semily
ZK bod 19 – MPO – Zřízení práva stavby v k. ú. Liberec – právo stavby ke stavební akci
„Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – etapa II“
ZK bod 20 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Starý Harcov a k. ú. Vratislavice
nad Nisou
ZK bod 21 – MPO – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v
k. ú. Kobyly
ZK bod 22 – MPO – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Držkov
ZK bod 23 – MPO – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lukášov
ZK bod 24 – MPO – budoucí směna pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou
ZK bod 25 – MPO – bezúplatné nabytí pozemek v k. ú. Lindava
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané resortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 43 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období
od 10. 8. 2022 do 6. 9. 2022
ZK bod 43 písm. b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2022
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4.2. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 8 – ZR – RO č. 288/22 - úprava kapitol 917 07 – Transfery a 914 07 – Působnosti poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu na rok 2022 – film Ležáky
ZK bod 11 – ZR – RO č. 293/22 – úprava kapitol 913 07 – Příspěvkové organizace a 912 07
– Účelové příspěvky, poskytnutí účelového příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci
4.3. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 28 – Projekt "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady" - závazek
spolufinancování
ZK bod 29 – Závazek spolufinancování projektu „Vybudování zabezpečené IT infrastruktury
na SPŠ Česká Lípa“
ZK bod 43 písm. f) Zpráva o ukončení realizace tří projektů z Operačního programu Životní
prostředí
4.4. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 32 – ZR – RO č. 281/22 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
ZK bod 33 – ZR – RO č. 289/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí
a neposkytnutí dotací elitním sportovním subjektům reprezentujícím Liberecký kraj
4.5. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 35 – Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v
Libereckém kraji“
4.6. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 37 – ZR – RO č. 284/22 – úprava v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod - Programu vodohospodářských akcí 2022
4.7. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 39 – ZR – RO č. 291/22 - úpravy v kapitole 926 06 - Dotační fond; oblast podpory
doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3 týkající se cyklodopravy
ZK bod 40 – ZR – RO č. 305/22 - úprava výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, poskytnutí
účelové individuální dotace Městu Frýdlant
ZK bod 42 – ZR – RO č. 286/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914
21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnost; finanční vyrovnání od krajů
5. Různé a závěr
V Liberci dne 16. 09. 2022

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