Zápis
z 1. mimořádného zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 17. 3. 2020
Přítomno

30 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni

Mgr. Roman Baran, Martin Brož, Ing. Eva Burešová, Mgr. Daniel
David, Mgr. Jaromír Dvořák, Jiří Löffelmann, Ing. Radka Loučková
Kotasová, PhDr. Hana Maierová, MUDr. Jan Mečl, Pavlína
Nováková Hrabálková, Marek Pieter, Ing. Jan Sviták, Petr Tulpa,
Ing. Květa Vinklátová

Ověřovatelé zápisu

Mgr. Pavel Svoboda, Bc. Stanislav Mackovík

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky
Martin Půta, hejtman, zahájil mimořádné zasedání zastupitelstva kraje v 16.00 hodin. Uvítal
všechny přítomné na 1. mimořádném zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2020.
Sdělil, že se toto jednání svolalo na základě projednání důležitých bodů, které jsou dány
termínem a taky na převod finančních prostředků, které jsou potřeba k situaci, která panuje
nyní kolem koronaviru. Dále upozornil všechny přítomné, že z průběhu zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely vyhotovení zápisu pořízen audio-video
záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů uveřejněn na webových stránkách
Libereckého kraje.
Upozornil na projednaný bod č. 50 na 5. zasedání mimořádné rady kraje, který obsahoval
možnost jednání rady kraje v režimu telekonference nebo videokonference, aby se příslušné
materiály mohly projednat i bez fyzické přítomnosti členů rady kraje.
Požádal přítomné, aby si během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 26 zastupitelů a zastupitelstvo kraje
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se z jednání omluvili - Mgr. Roman Baran, Martin Brož,
Ing. Eva Burešová, Mgr. Daniel David, Mgr. Jaromír Dvořák, Jiří Löffelmann, Ing. Radka
Loučková Kotasová, PhDr. Hana Maierová, MUDr. Jan Mečl, Pavlína Nováková Hrabálková,
Marek Pieter, Ing. Jan Sviták, Petr Tulpa, Ing. Květa Vinklátová. Následně Martin Půta určil
zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.
2. Volba ověřovatelů
Předkladatel: Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřili Bc. Stanislav Mackovík a Mgr. Pavel Svoboda.
Oba zastupitelé s návrhem souhlasili.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 1/20/mZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Mgr. Pavla Svobodu (ČSSD),
- Bc. Stanislava Mackovíka (KSČM).
HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise a sdělil, že v komisi zůstanou ti členové, kteří jsou účastni
mimořádného zasedání zastupitelstva kraje.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 2/20/mZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Jan Dvořák (KSČM), předseda,
-

Mgr. Juraj Raninec (ODS),
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpLK),
Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 2

PRO:

26

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

4. (7.) Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení volební komise a sdělil, že v komisi zůstanou ti členové, kteří jsou účastni na
jednání mimořádného zastupitelstva kraje.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 3/20/mZK
2
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Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda,
- Tomáš Hudec (ČSSD),
-

Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK),
Ing. Radovan Vích (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 4

PRO:

27

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 15. 3. 2020 informováni e-mailem o tom, že
je svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Dne 17. 3. 2020 byli vyrozuměni e-mailem o bodech, které byly postupně tvořeny na
krizovém štábu LK a projednány na 5. mimořádné zasedání rady kraje, která se konala před
jednáním mimořádného zastupitelstva kraje.
Do desek na stůl obdrželi členové zastupitelstva kraje všechny materiály, které jsou
v programu jednání.
RNDr. Robert Gamba
Upozornil na hlasování č. 1 bodu č. 2 „Volba ověřovatelů“, kdy hlasovala Bc. Martina Teplá
jako Petr Tulpa, protože došlo k záměně hlasovacích karet.
Martin Půta, nechal hlasovat znovu o bodu č. 2 „Volba ověřovatelů“.
HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL:0

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Radovan Vích
Požádal, aby členové zastupitelstva kraje nechali zařadit do programu i nový bod
č. 16 „Poděkování Zastupitelstvu Libereckého kraje osobám podílejícím se na opatřeních
souvisejících s pandemií koronavirem“, který předložil předsedovi návrhové komise.
Hlasování o návrhu programu jednání
1.

Zahájení zasedání, projednání bodů v souvislosti
s opatřením nařízení vlády při vyhlášení
NOUZOVÉHO STAVU

Martin Půta

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Návrh programu
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5.

Souhlas zřizovatele s výpůjčkou movitého majetku
svěřeného školám LK organizacím ADRA, Český
červený kříž a Komunitní středisko KONTAKT
Liberec za účelem zásobování seniorů v období
nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v
souvislosti s šířením viru SARS CoV-2

Mgr. Pavel Svoboda

6.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/20
– snížení výdajů v kapitole 919 03 – Pokladní
správa, navýšení a úprava výdajů v kapitole 931 01
– Krizový fond, řešení krizové situace - nouzový
stav 2020 - SARS-CoV-2

Martin Půta

7.

Volba volební komise

Martin Půta

8.

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci

Ing. Jitka Volfová

9.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona – Vyhlášení dotačního řízení, na podporu
sociálních služeb v Libereckém kraji
(předfinancování) na rok 2021, financovaného
z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro
poskytování a čerpání finančních prostředků
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních
služeb na rok 2021

Mgr. Pavel Svoboda

10.

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání
valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Přemysl Sobotka

11.

Zápis domova mládeže Střední odborné škole,
Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

Petr Tulpa

12.

Změny ve vybraných vyhlášených programech
Dotačního fondu Libereckého kraje v souvislosti
s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České
republiky usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020

Martin Půta

13.

Změna podmínek vyhlášeného Programu
vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje pro rok 2020

Jiří Löffelmann

14.

Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační
program“ v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Michal Kříž

15.

Náměty a připomínky

16.

Poděkování Zastupitelstvu Libereckého kraje
osobám podílejícím se na opatřeních souvisejících
s pandemií koronavirem

HLASOVÁNÍ Č.: 4

PRO:

26

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

4

0

Ing. Radovan Vích

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat
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6. (5.) Souhlas zřizovatele s výpůjčkou movitého majetku svěřeného školám LK
organizacím ADRA, Český červený kříž a Komunitní středisko KONTAKT Liberec za
účelem zásobování seniorů v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR
v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 4/20/mZK
Souhlas zřizovatele s výpůjčkou movitého majetku svěřeného školám LK organizacím
ADRA, Český červený kříž a Komunitní středisko KONTAKT Liberec za účelem
zásobování seniorů v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti
s šířením viru SARS CoV-2
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru na nákup pohonných hmot za účelem zajišťování výše uvedeného
zásobování ve výši 190.000 Kč pro každou z následujících organizací 1. ADRA, o.p.s.,
se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 613 88 122, zajišťující koordinaci
okresu Česká Lípa prostřednictvím Dobrovolnického centra Česká Lípa, Československé
armády 1578, 470 01 Česká Lípa, a koordinaci Turnovska prostřednictvím Dobrovolnického
centra Liberec, Železná 253/20, 460 01 Liberec 1, 2. Oblastní spolek Českého červeného
kříže Jablonec nad Nisou, se sídlem Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00426083,
pro koordinaci okresů Jablonecko nad Nisou, Semilsko (bez Turnovska),
souhlasí
s tím, aby školy, které jsou zřízeny Libereckým krajem, mohly v případě potřeby vypůjčit
movitý majetek, zejména motorová vozidla, organizacím ADRA, o.p.s., Oblastním spolkům
Českého červeného kříže Liberec a Jablonec nad Nisou a Komunitnímu středisku KONTAKT
Liberec p. o., které budou zajišťovat zásobování seniorů, osob zdravotně znevýhodněných
a jiných potřebných osob v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti se
šířením viru SARS CoV-2
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
dotčené subjekty o přijatém usnesení.
Termín: 31. 03. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 5
PRO: 28
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

7. (6.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/20 – snížení výdajů v kapitole 919 03
– Pokladní správa, navýšení a úprava výdajů v kapitole 931 01 – Krizový fond, řešení
krizové situace - nouzový stav 2020 - SARS-CoV-2
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 5/20/mZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/20 – snížení výdajů v kapitole 919 03
– Pokladní správa, navýšení a úprava výdajů v kapitole 931 01 – Krizový fond, řešení
krizové situace - nouzový stav 2020 - SARS-CoV-2
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 119/20, kterým se
1. snižuje finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů
kraje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor o částku 20.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana, o částku
20.000.000 Kč a zároveň upravují specifické ukazatele v kapitole 931 01 – Krizový fond,
v souvislosti s krytím výdajů na řešení krizové situace spojené s vyhlášením nouzového
stavu v roce 2020 a odstraňování jejich následků
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2020.
Termín: 30. 04. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 6
PRO: 29
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

8. Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 6/20/mZK
Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh členky Zastupitelstva Libereckého kraje statutární náměstkyně hejtmana Ing. Jitky
Volfové
1. paní PeadDr. Bohuslavu Nevrklovou,
2. paní Milenu Bakalovou,
3. paní Libuši Havlovou
přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci.
PRO: 28
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 7
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
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9. Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení, na
podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021,
financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na
rok 2021
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 7/20/mZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení, na
podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021,
financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na
rok 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) termín a podmínky Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb
v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021, financovaného z rozpočtu
Libereckého kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
10.000.000 Kč,
2) pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého
kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
zveřejnění Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji
(předfinancování) na rok 2021 z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidel pro poskytování
a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na
rok 2021, na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 14. 04. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 8
PRO: 29
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

10. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
7
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USNESENÍ č. 8/20/mZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo 460 63, která se uskuteční dne 17. 4. 2020,
schvaluje
delegování Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm.
l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec
I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 17. 4. 2020
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460
01 Liberec, doručovací číslo 460 63, dne 17. 4. 2020 zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro
navržené usnesení valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 17. 04. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 3
HLASOVÁNÍ Č.: 9
PRO: 27
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

11. Zápis domova mládeže Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
Martin Půta představil projednávaný materiál. Vysvětlil důvody neúčasti některých členů
rady kraje. Ing. Vinklátová a Petr Tulpa jsou v karanténě, Ing. Sviták s Jiřím Löffelmannem
jsou v záloze, kdyby někdo ze stávajících členů rady kraje onemocněl.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 9/20/mZK
Zápis domova mládeže Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) zápis domova mládeže, jehož činnost bude vykonávat Střední odborná škola, Liberec,
Jablonecká 999, příspěvková organizace, na adrese Jablonecká 999/51, Liberec VI
- Rochlice, s kapacitou 78 lůžek, do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností
od 1. 4. 2020,
b) úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Střední odborné školy, Liberec,
Jablonecká 999, příspěvková organizace, včetně přílohy č. 1, a to s účinností od
1. 4. 2020
a ukládá
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Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
a) zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací listiny
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi,
Termín: 30. 04. 2020
b) předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změnu zápisu Střední odborné školy,
Liberec, Jablonecká 999, příspěvkové organizace, v rejstříku škol a školských zařízení.
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

30

PROTI: 0

Termín: 30. 04. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Změny ve vybraných vyhlášených programech Dotačního fondu Libereckého kraje
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky usnesením č. 194
ze dne 12. března 2020
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál a požádal Mgr. Ottu o sdělení, jak bude materiál termínově
opraven.
Diskuze
Mgr. Michael Otta
Sdělil, že v materiálu je potřeba upravit data projektů v písmenu c) z 21. 4. 2020 na
24. 4. 2020, g) z 24. 4. 2020 na 4. 5. 2020 a h) z 24. 4. 2020 na 4. 5. 2020. Vše je posunuto
o 35 dní.
Mgr. Jan Korytář
Požádal o případné schválení na příštím jednání zastupitelstva kraje. Program č. 8. 6.
- retence vody v krajině. V letošním roce je nová příloha, což je vyjádření samosprávy
k žádosti. V případě, že se na menších obcích nebudou konat jednání zastupitelstev, tak to
může zkomplikovat projekty. Třeba se to vyřeší na příštím jednání zastupitelstva kraje, které
by mohlo být již na konci dubna 2020.
Martin Půta
Požádal Mgr. Ottu o zamyšlení nad tímto problémem, kdy malé obce mohou zasedat
v zastupitelstvu jednou za 3 měsíce. Upozornil, že se může stát, že třeba ani tolik projektů
nebude, až se po nějakém čase bude dělat součet financí za toto virové období.
Mgr. Jan Korytář
Požádal, aby až se tato problematika o případném snížení finančních prostředků bude řešit,
tak aby k ní byla širší diskuze napříč zastupitelstvem kraje a případných žadatelů.
Martin Půta
Vysvětlil, že když se nyní prodlužují termíny, tak naopak to znamená, že ty projekty budou
fungovat. Kdyby se termíny neprodloužily, tak by byl porušen zákon.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 10/20/mZK
Změny ve vybraných vyhlášených programech Dotačního fondu Libereckého kraje
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v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky usnesením č. 194
ze dne 12. března 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky usnesením č. 194 ze
dne 12. března 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru
a) změnu podmínek vyhlášeného programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, spočívající v prodloužení lhůty pro podání žádosti z původního
termínu 17. 3. 2020 na nový termín 21. 4. 2020, a s tím související změnu
administrativních lhůt uvedených v části “H” programu „Lhůty pro rozhodnutí o žádosti“
o 35 dnů, resp. do nejbližšího jednání rady a zastupitelstva kraje, které nastane po 35
denním prodloužení těchto lhůt,
b) změnu podmínek vyhlášeného programu č. 1.3 – Dotace obcím Libereckého kraje na
činnost JPO II, spočívající v prodloužení lhůty pro podání žádosti z původního termínu
17. 3. 2020 na nový termín 21. 4. 2020, a s tím související změnu administrativních lhůt
uvedených v části “H” programu „Lhůty pro rozhodnutí o žádosti“ o 35 dnů, resp. do
nejbližšího jednání rady a zastupitelstva kraje, které nastane po 35 denním prodloužení
těchto lhůt,
c) změnu podmínek vyhlášeného programu č. 1.4 – Prevence kriminality, spočívající
v prodloužení lhůty pro podání žádosti z původního termínu 20. 3. 2020 na nový termín
24. 4. 2020, a s tím související změnu administrativních lhůt uvedených v části “H”
programu „Lhůty pro rozhodnutí o žádosti“ o 35 dnů, resp. do nejbližšího jednání rady
a zastupitelstva kraje, které nastane po 35 denním prodloužení těchto lhůt,
d) změnu podmínek vyhlášeného programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel, spočívající ve změně lhůty pro podání žádosti o dotaci z původního
termínu 1. 4. 2020 – 17. 4. 2020 14.00 hod. na nový termín 21. 4. 2020 – 6. 5. 2020 14.00
hod., a s tím související změnu administrativních lhůt uvedených v části “H” programu
„Lhůty pro rozhodnutí o žádosti“ o 35 dnů, resp. do nejbližšího jednání rady
a zastupitelstva kraje, které nastane po 35 denním prodloužení těchto lhůt,
e) změnu podmínek vyhlášeného programu č. 2.6 – Program místní Agenda 21, spočívající
v prodloužení lhůty pro podání žádosti z původního termínu 20. 3. 2020 14.00 hod. na
nový termín 24. 4. 2020 14.00 hod., a s tím související změnu administrativních lhůt
uvedených v části “H” programu „Lhůty pro rozhodnutí o žádosti“ o 35 dnů, resp. do
nejbližšího jednání rady a zastupitelstva kraje, které nastane po 35 denním prodloužení
těchto lhůt,
f)

změnu podmínek vyhlášeného programu č. 8.6 – Podpora retence vody v krajině,
spočívající v prodloužení lhůty pro podání žádosti z původního termínu 10. 4. 2020 na
nový termín 15. 5. 2020, a s tím související změnu administrativních lhůt uvedených
v části “H” programu „Lhůty pro rozhodnutí o žádosti“ o 35 dnů, resp. do nejbližšího
jednání rady a zastupitelstva kraje, které nastane po 35 denním prodloužení těchto lhůt,
g) změnu podmínek vyhlášeného programu č. 9.1 – Podpora ozdravných a rekondičních
pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, spočívající v prodloužení lhůty pro
podání žádosti z původního termínu 27. 3. 2020 na nový termín 4. 5. 2020, a s tím
související změnu administrativních lhůt uvedených v části “H” programu „Lhůty pro
rozhodnutí o žádosti“ o 35 dnů, resp. do nejbližšího jednání rady a zastupitelstva kraje,
které nastane po 35 denním prodloužení těchto lhůt,
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h) změnu podmínek vyhlášeného programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných
projektů, spočívající v prodloužení lhůty pro podání žádosti z původního termínu 27. 3.
2020 na nový termín 4. 5. 2020, a s tím související změnu administrativních lhůt
uvedených v části “H” programu „Lhůty pro rozhodnutí o žádosti“ o 35 dnů, resp. do
nejbližšího jednání rady a zastupitelstva kraje, které nastane po 35 denním prodloužení
těchto lhůt
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit zveřejnění upravených podmínek
programů č. 1.1, 1.3, a 1.4 k předkládání žádostí o dotace na rok 2020,
Termín: 18. 03. 2020
b) Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit zveřejnění upravených
podmínek programů č. 2.5 a 2.6 k předkládání žádostí o dotace na rok 2020,
c)

Termín: 18. 03. 2020
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit zveřejnění upravených podmínek programu č. 8.6
k předkládání žádostí o dotace na rok 2020,

Termín: 18. 03. 2020
d) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
zveřejnění upravených podmínek programů č. 9.1 a 9.2 k předkládání žádostí o dotace na
rok 2020.
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

30

PROTI: 0

Termín: 18. 03. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Změna podmínek vyhlášeného Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu
ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2020
Předkladatel: Jiří Löffelmann
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 11/20/mZK
Změna podmínek vyhlášeného Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu
ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky usnesením č. 194 ze
dne 12. března 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru změnu podmínek vyhlášeného Programu
vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory Ochrana vod
a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, spočívající ve změně lhůty pro podání žádosti
o dotaci z původního termínu od 30. 3. do 17. 4. 2020 na nový termín od 21. 4. do 15. 5.
2020, a s tím související změnu administrativních lhůt uvedených v části „I“ programu
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„Lhůty pro rozhodnutí o žádosti“ o 35 dnů, resp. do nejbližšího jednání rady a zastupitelstva
kraje, které nastane po 35 denním prodloužení těchto lhůt
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit zveřejnění upravených podmínek Programu.
Termín: 18. 03. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 13 PRO: 29
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

14. Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační program“ v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 12/20/mZK
Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační program“ v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.2 „Regionální inovační program“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.700.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.2 k předkládání žádostí o dotace na rok 2020.
Termín: 18. 03. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 14 PRO: 29
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
15. (16.) Poděkování Zastupitelstvu Libereckého kraje osobám podílejícím se na
opatřeních souvisejících s pandemií koronovirem
Předkladatel: Ing. Radovan Vích
Přečetl usnesení, které předložil:
vyjadřuje
poděkování všem složkám IZS, organizacím, skupinám dobrovolníků, pracovníkům
neziskových organizací a obecním úřadům, krizovému štábu, starostkám a starostům,
zastupitelům a dalším jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na opatřeních souvisejících
s eliminací šíření nákazy koronaviru (COVID-19).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 13/20/mZK
Poděkování Zastupitelstvu Libereckého kraje osobám podílejícím se na opatřeních
souvisejících s pandemií koronovirem
Zastupitelstvo kraje po projednání
vyjadřuje
poděkování všem složkám IZS, organizacím, skupinám dobrovolníků, pracovníkům
neziskových organizací a obecním úřadům, krizovému štábu, starostkám a starostům,
zastupitelům a dalším jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na opatřeních souvisejících
s eliminací šíření nákazy koronaviru (COVID-19).
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 15 PRO: 28
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

16. (15.) Náměty a připomínky
Diskuze
Martin Půta
Informoval, že všichni členové zastupitelstva kraje obdrží do e-mailu všechna vládní nařízení,
která doposud byla vydána, na základě projednání v krizovém štábu LK. Poděkoval
Technické univerzitě v Liberci, která šije z certifikovaného materiálu roušky a organizačně se
o to stará prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Dále poděkoval firmě Severochema za výrobu
a zásobování dezinfekcí. Uvedl, že k dnešnímu dni je v karanténě 650 lidí a jedná se
o karanténu, kterou předepisují praktičtí lékaři.
Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání mimořádného ZK je k dispozici na
webu LK.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, ukončil 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje v 16.30 hodin.
Ověřovatelé zápisu
……………………………….

…………………………….

Mgr. Pavel Svoboda

Bc. Stanislav Mackovík

……………………………….
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
V Liberci 20. 3. 2020
Zapsala Bc. Iveta Kavanová
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