Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 26. 5. 2020
Přítomno

42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Omluveni

Pavlína Nováková Hrabálková, Marek Pieter, Ing. Radovan Vích

Ověřovatelé zápisu

Bc. Martina Teplá, Jiří Löffelmann

Skrutátorky

Jitka Machálková, hlavní skrutátorka, Kateřina Nečásková, Irena
Srpová, Jana Hrnčířová, Markéta Kavková, Renata Drašarová, Eva
Karásková, Petra Břeňová, Daniela Majerová, Ivana Maršálková,
Věra Jiránková, Martina Bambuszová, Radka Vítová, náhradník,
Olga Kubínová, náhradník

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 25. 2. 2020, z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje dne 17. 3. 2020
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, zahájila zasedání zastupitelstva kraje v
10.00 hodin. Uvítala všechny přítomné na 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce
2020. Upozornila 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.
Požádal přítomné, aby si během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
Dále informovala, že zasedání nebude probíhat v režimu elektronického hlasování, tedy se
bude hlasovat zvednutím ruky a hlasy budou sčítány skrutátory. Rovněž jakákoli vystoupení
členů zastupitelstva bude třeba řešit prostřednictvím mikrofonu, umístěném na řečnickém
pultu. Na vystoupení mimo mikrofon nebude brán zřetel při pořizování zápisu. Přihlašování
do případné rozpravy bude provedeno zřetelným zvednutím ruky.
Ing. Jitka Volfová na žádost všech členů zastupitelstva kraje sdělila, že v multimediálním sále
jsou vytvořeny dvoumetrové rozestupy, tudíž je na každém, zda bude mít roušku.
Ing. Jitka Volfová informovala o organizačním zajištění zastupitelstva kraje, které bude
probíhat dle následujících opatření:
 členové zastupitelstva kraje mají prezenci u občerstvení v předsálí multimediálního
sálu a proti podpisu obdrží stravenku na oběd (13.00 – 14.00 hodin).
 zasedací pořádek zastupitelů kraje je zachován tak, jak je v zastupitelském sále.
 vedoucí odboru budou přítomni dle příslušného projednávání bodů (židle je pro ně
připravena hned u vchodu do zadní části multimediálního sálu. V multimediálním sále
bude po celou dobu přítomen Mgr. Josef Chýle (vedoucí odboru kancelář hejtmana),
Mgr. Ivana Jarošová (vedoucí odboru kancelář ředitele), Mgr. Karel Ulmann (vedoucí
právního odboru) a Ing. Jan Klíma (vedoucí ekonomického odboru).
1

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020















skrutátorky budou sčítat hlasy v jedné části řady, kde sedí 3 - 4 zastupitelé.
přihlášení do diskuze – každý kdo bude chtít diskutovat, tak zvednutím ruky vysloví
informaci o přihlášení se do diskuze a dokud nebude příslušným zaměstnancem
zapsán na flip chart, tak ruku nechá zdviženou.
diskuze bude probíhat u řečnického pultíku, kam bude zvát předsedající v dopoledních
hodinách Ing. Volfová a v odpoledních M. Půta.
po ukončení diskuze požádá předsedající o hlasování. Nejprve se bude hlasovat PRO,
PROTI, ZDRŽEL SE. Skrutátorky zapíší výsledky hlasování do připravených
jmenovitých archů, které předají hlavní skrutátorce Jitce Machálkové. Hlavní
skrutátorka všechny hlasy sečte a na žádost předsedajícího přečte výsledek hlasování.
Předsedající uzavře projednání bodu tím, že sdělí, zda bylo usnesení PŘIJATO či
NEPŘIJATO.
čas bude měřit hlavní skrutátorka na minutovníku, konec příspěvku bude oznámen
„cinknutím“.
počítání příspěvků do diskuze bude monitorovat zapisovatelka Bc. Iveta Kavanová.
záznam z jednání ZK bude v režii RTM+ na webu kraje formou on line přenosu.
každý zastupitel obdrží na stůl program jednání s vyznačenými body en bloc, ale
hlasovat se bude u každého bodu samostatně
v návrhu programu je i pořadí bodů, které budou v tomto sledu projednány po 14.00
hodině.
každé jednotlivé hlasování podepíší jednotliví skrutátoři, celkové hlasování poté
podepíše hlavní skrutátorka (Jitka Machálková) a poté zvolení ověřovatelé (Bc.
Martina Teplá a Jiří Löffelmann).
každá skrutátorka povede evidenci o „svých“ přidělených členech zastupitelstva a
jejich času odchodu a času příchodu v průběhu jednání.
v případě zpochybnění hlasování je na to nutné upozornit okamžitě po uskutečněném
hlasování.

Ing. Jitka Volfová požádala, aby každý člen zastupitelstva při odchodu ze zasedací místnosti
informoval „svoji“ skrutátorku.
Ing. Jitka Volfová konstatovala, že je nyní přítomno 35 zastupitelů a zastupitelstvo kraje je
tak usnášeníschopné. V průběhu dopoledne bylo na jednání celkem 38 členů zastupitelstva
kraje a na odpolední blok se dostavilo celkem 42 členů zastupitelstva kraje. Sdělila, že se
z celého jednání omluvili Marek Pieter, Ing. Radovan Vích a Pavlína Nováková Hrabálková.
Na dopolední blok se omluvili Ing. Michael Canov, Mgr. Jan Korytář, prof. Ing. Josef
Šedlbauer, Ph.D., a Martin Půta. Ing. Miloš Tita omluvil z jednání paní Pavlínu Novákovou
Hrabálkovou.
Následně Ing. Jitka Volfová určila zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.
Ing. Jitka Volfová k zápisu z 2. zasedání ZK dne 25. 2. 2020 uvedla, že ověřovateli byli
zvoleni Ing. Jan Sviták a Ing. Milan Kouřil. Zeptala se obou ověřovatelů, zda byl zápis ověřen
a zda k němu byly nějaké připomínky. Oba se zápisem souhlasili bez připomínek. Připomínky
nebyly vzneseny.
Dále se Ing. Jitka Volfová dotázala k zápisu z 1. mimořádného zasedání ZK dne 17. 3. 2020,
že ověřovateli byli zvoleni Mgr. Pavel Svoboda a Bc. Stanislav Mackovík. Zeptala se obou
ověřovatelů, zda byl zápis ověřen a zda k němu byly nějaké připomínky. Oba se zápisem
souhlasili bez připomínek. Připomínky nebyly vzneseny.
Ing. Jitka Volfová přečetla oznámení, že svým písemným vyjádřením, které bylo na Krajský
úřad Libereckého kraje doručeno dne 20. 5. 2020, rezignovala paní Vladimíra Šveňková na
2

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

==================================================================
mandát přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci. Podle § 98 odst. 2
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, funkce přísedícího zanikne dnem následujícím
po dni, v němž bylo oznámení přísedícího o vzdání se funkce doručeno zastupitelstvu kraje,
které ho do funkce zvolilo, což se děje dnešního dne.
2. Volba ověřovatelů, skrutátorů a rozhodnutí o způsobu hlasování na 3. zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 5. 2020
Předkladatel: Martin Půta
Ing. Jitka Volfová navrhla, aby zápis ověřili Bc. Martina Teplá a Jiří Löffelmann.
Oba zastupitelé s návrhem souhlasili.
Dále sdělila jména skrutátorů z řad zaměstnanců zařazených do krajského úřadu - Jitka
Machálková, hlavní skrutátorka, Kateřina Nečásková, Irena Srpová, Jana Hrnčířová, Markéta
Kavková, Renata Drašarová, Eva Karásková, Petra Břeňová, Daniela Majerová, Ivana
Maršálková, Věra Jiránková, Martina Bambuszová, Radka Vítová, náhradník, Olga
Kubínová, náhradník.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 81/20/ZK
Volba ověřovatelů, skrutátorů a rozhodnutí o způsobu hlasování na 3. zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 5. 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
skutečnost, že v multimediálním sále v budově C (3. patro) Krajského úřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, kde se koná 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 5.
2020, tak není k dispozici elektronické hlasovací zařízení,
volí
a) ověřovateli zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Jiřího Löffelmanna (SLK),
- Bc. Martinu Teplou (ANO 2011),
b) skrutátory z řad zaměstnanců zařazených do krajského úřadu
- Jitku Machálkovou, jako hlavní skrutátorku,
-

Kateřinu Nečáskovou,
Irenu Srpovou,
Janu Hrnčířovou,

-

Markétu Kavkovou,
Renatu Drašarová,

-

Evu Karáskovou,
Petru Břeňovou,
Danielu Majerovou,
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-

Ivanu Maršálkovou,
Věru Jiránkovou,

-

Martinu Bambuszovou,
Radku Vítovou, jako náhradníka,
Olgu Kubínovou, jako náhradníka

a rozhoduje
o způsobu hlasování na tomto zasedání kraje tak, že
- členové zastupitelstva kraje budou o návrzích hlasovat zdvižením ruky a jednotliví
skrutátoři sečtou a písemně zaznamenají hlasy jim přidělených zastupitelů, načež
zaznamenané hlasy předají hlavnímu skrutátorovi, který všechny hlasy sečte a na
žádost předsedajícího přečte výsledek hlasování. Předsedající uzavře projednání
bodu tím, že sdělí, zda bylo usnesení přijato či nepřijato,
- při opuštění jednacího sálu bude každý zastupitel zaevidován jako nepřítomný s
uvedením času odchodu a návratu,
-

písemný záznam o všech sečtených hlasech zastupitelů ověřených ověřovateli bude
následně přiložen k zápisu z jednání zastupitelstva kraje.

HLASOVÁNÍ Č.: 1

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
Ing. Jitka Volfová přečetla obsazení návrhové komise.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 82/20/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
- Martin Brož (ANO 2011),
-

MUDr. Jan Mečl (ČSSD),
Jan Dvořák (KSČM),

-

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

HLASOVÁNÍ Č.: 2

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

4

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
Ing. Jitka Volfová přečetla obsazení volební komise. Požádala Ing. Miloše Titu, aby navrhl za
chybějící Pavlínu Novákovou Hrabálkovou, za klub KSČM, náhradníka. Ing. Miloš Tita
navrhl Bc. Stanislava Mackovíka. Na místo Ing. Michala Kříže po zbytek volebního období
nominovala Romana Hejnu. Místo Ing. Radovana Vícha nominovala Bc. Martinu
Sejkorovou, Dis.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 83/20/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda,
- Bc. Lena Mlejnková (SLK),
- Roman Hejna (ANO 2011),
-

Tomáš Hudec (ČSSD),
Bc. Stanislav Mackovík (KSČM),

-

Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK),
Bc. Martina Sejkorová, Dis. (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Rozhodnutí o sloučení rozpravy ke stanoveným bodům programu
Ing. Jitka Volfová sdělila, že všichni členové zastupitelstva kraje obdrželi na stůl návrh
programu a v něm přehled projednaných bodů an bloc, a to v souladu s článkem XVI. odst. 7
Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje o sloučení rozpravy k bodům programu tak,
že dohromady ve schválených blocích budou projednávány body
a)
č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (majetkové operace),
b)
č. 23, 24 (majetková operace),
c)
č. 29, 30 (zřizovací listiny resortu zdravotnictví),
d)
č. 45, 51 (zřizovací listiny resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti),
e)
č. 48, 50 (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu),
f)
č. 52, 53 (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu)
a schvaluje
pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 5. 2020 pravidlo, že limity pro délku a
počet příspěvků do rozpravy dle článku XVI. odst. 4 a 5 Jednacího řádu Zastupitelstva
Libereckého kraje se vztahují na vystoupení dohromady vždy ke všem bodům programu,
jejichž rozpravu Zastupitelstvo Libereckého kraje sloučilo ke společnému projednání v
jednom bloku s tím však, že o každém bodu se bude hlasovat samostatně.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 84/20/ZK
Rozhodnutí o sloučení rozpravy ke stanoveným bodům programu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s článkem XVI. odst. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje o sloučení
rozpravy k bodům programu tak, že dohromady ve schválených blocích budou projednávány
body
a) č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (majetkové operace),
b) č. 23, 24 (majetková operace),
c) č. 29, 30 (zřizovací listiny resortu zdravotnictví),
d) č. 45, 51 (zřizovací listiny resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti),
e) č. 48, 50 (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu),
f) č. 52, 53 (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu)
a schvaluje
pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 5. 2020 pravidlo, že limity pro délku a
počet příspěvků do rozpravy dle článku XVI. odst. 4 a 5 Jednacího řádu Zastupitelstva
Libereckého kraje se vztahují na vystoupení dohromady vždy ke všem bodům programu,
jejichž rozpravu Zastupitelstvo Libereckého kraje sloučilo ke společnému projednání v
jednom bloku s tím však, že o každém bodu se bude hlasovat samostatně.
HLASOVÁNÍ Č.: 4

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Návrh programu
Ing. Jitka Volfová sdělila, že všichni zastupitelé byli dne 27. 4. 2020 informováni e-mailem o
tom, že na Gportále je umístěn návrh programu a materiály pro 3. jednání ZK dne 26. 5.
2020.
Dne 13. 5. 2020 byli vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech číslo: 9, 31, 35, 39, 61 a),
c), t), u), v), w), 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
Dne 20. 5. 2020 byli vyrozuměni e-mailem o doplnění programu o body č. 61 z), aa), ab), ac),
65, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Doplněné o přílohy a usnesení body č. 2, 5, 53, 61 k), 73,
76.
Dne 25. 5. 2020 byli vyrozuměni e-mailem o doplnění programu o bod č. 61 ad) a bod č. 55.
Do desek na stůl obdrželi členové zastupitelstva kraje následující materiály:
 Dopis od Jana Bursy.
 Vývoj inkasa daňových příjmů rozpočtu kraje za období leden až květen 2020.
 Bod č. 61 ad) - Informace o Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.
ÚOHS 12434/2020/522/JMr ze dne 27. 4. 2020, kterým byla Libereckému kraji
uložena pokuta ve výši 7.000.000 Kč.
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 Bod č. 55 - Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje
příjemce Svaz lyžařů České republiky, z. s., projekt s názvem „Mezinárodní
mistrovství České republiky ve skoku na lyžích a příprava skokanského areálu na
Ještědu pro konání FIS Cup ve skoku na lyžích 1. a 2. února 2020“.
 U bodu č. 84 - Rozbor MoP v Libereckém kraji od počátku krizového stavu
nepojistných sociálních dávek.
Hlasování o zařazení nových bodů č. 61 z), aa), ab), ac), ad), 65, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 5
PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
Ing. Jitka Volfová informovala, že v odpoledním bloku se budou projednávat body
v následujícím pořadí: 85, 84, 69, 75, 79, 81, 86, 80.
Petr Tulpa sdělil, že stahuje z programu body č. 47 a 49 s doporučením výboru finančního.
Hlasování o návrhu programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 25. 2. 2020, z 1. mimořádného zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje dne 17. 3. 2020

2.

Volba ověřovatelů, skrutátorů a rozhodnutí o způsobu
hlasování na 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje dne 26. 5. 2020

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Rozhodnutí o sloučení rozpravy ke stanoveným bodům Martin Půta
programu

6.

Návrh programu

7.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

8.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/20
Martin Půta
– úpravy v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí investičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje

9.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. 2. 2020
do 28. 4. 2020

Martin Půta

10.

Majetkoprávní operace – darování pozemku
v k. ú. Semily

Ing. Jitka Volfová

11.

Majetkoprávní operace – prodej

Ing. Jitka Volfová

1.
2.
12.

Martin Půta

pozemku v k. ú. Frýdštejn
pozemku v k. ú. Hraničná nad Nisou
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemku
v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou
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13.

Majetkoprávní operace – koupě pozemků
v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu

Ing. Jitka Volfová

14.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku
v k. ú. Horní Libchava

Ing. Jitka Volfová

15.

Ing. Jitka Volfová

1.

Majetkoprávní operace – budoucí darování
pozemků v k. ú. Ohrazenice u Turnova

2.
3.

pozemků v k. ú. Tanvald
pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších

16.

Majetkoprávní operace – darování pozemků
v k. ú. Lučany nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

17.

Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny
pozemků v k. ú. Vlčetín u Bílé

Ing. Jitka Volfová

18.

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků Ing. Jitka Volfová
v k. ú. Jindřichovice, k. ú. Hajniště pod Smrkem
a k. ú. Horní Řasnice

19.

Majetkoprávní operace – prodej pozemku
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou

Ing. Jitka Volfová

20.

Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko
k záměru prodeje pozemku v k. ú. Skalice u České
Lípy (FAMA 2020/01/007)

Ing. Jitka Volfová

21.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků
v k. ú. Chuchelna

Ing. Jitka Volfová

22.

Majetkoprávní operace koupě nemovitých věcí
v k. ú. Doubí u Liberce

Ing. Jitka Volfová

23.

Ing. Jitka Volfová

1.

Majetkoprávní operace – koupě
pozemků v k. ú. Nová Ves u Chrastavy

2.
3.

pozemku v k. ú. Lindava
pozemků v k. ú. Dobranov

24.

Majetkoprávní operace – darování pozemku
v k. ú. Přívlaka

Ing. Jitka Volfová

25.

Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových
organizací resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

26.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/20
Mgr. Pavel Svoboda
– přesun prostředků v kapitole 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí – přesun z akce
„Předfinancování zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc v období před schválením účelové
dotace MPSV pro výplatu státního příspěvku
zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc“, pod ÚZ 13307 zpět do „SPO
- spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“,
odkud byly prostředky dočasně vyjmuty
8
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27.

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona
- Vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na
rok 2020 v Libereckém kraji – řízení na podporu
sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních
službách, které bude financováno z rozpočtu
Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu

28.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/20
MUDr. Přemysl Sobotka
– úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní
služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění
lékařské pohotovostní služby, zajištění protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné služby a zajištění
lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství

29.

Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

MUDr. Přemysl Sobotka

30.

Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Léčebna respiračních nemocí Cvikov

MUDr. Přemysl Sobotka

31.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec
a Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnost

Ing. Květa Vinklátová

32.

Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého
Ing. Květa Vinklátová
kraje na rok 2020 – oblast cestovního ruchu – podpora
KČT

33.

Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého
Ing. Květa Vinklátová
kraje na rok 2020 – oblast cestovního ruchu – podpora
turistické oblasti Máchův kraj

34.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/20
Ing. Květa Vinklátová
– úpravy v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
LK - záštity s finanční podporou – Obec Kravaře
v Čechách

35.

Úprava Zásad pro udělení ocenění Výrobek
Libereckého kraje z odvětví potravinářství
– zemědělství

Jiří Löffelmann

36.

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - doplnění
orgánů společnosti za Liberecký kraj

Jiří Löffelmann

37.

Reakce Libereckého kraje na odpověď Dolnoslezského Jiří Löffelmann
vojvodství ve věci změny územního plánu Města
Bogatynia související s rozšířením těžby dolu Turów
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38.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/20
- zapojení příjmů do rozpočtu 2020, odbor životního
prostředí a zemědělství – zapojení dotace a pokuty do
kapitoly 914 08 – Působnosti

39.

Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace Jiří Löffelmann
z programu Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.1
– Program obnovy venkova

40.

Žádost o změnu termínu realizace projektu „Výzkum Ing. Michal Kříž
v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních
technologií“ příjemce Technická univerzita v Liberci
- Regionální inovační program

41.

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace
Ing. Michal Kříž
z rozpočtu Libereckého kraje na „Organizačně
technické zajištění implementace Integrované strategie
rozvoje regionu Krkonoše 2020“ žadatele Krkonoše
– svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace
č. OLP/434/2020

42.

Vyhlášení Programu „Asistenční vouchery
Libereckého kraje“ v rámci projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje“

43.

Snížení závazku spolufinancování projektu
Ing. Michal Kříž
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. – lokalita
Lada“

44.

Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 Ing. Michal Kříž
a projekt Zdravý Liberecký kraj

45.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních
operací
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999,
příspěvková organizace

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace
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Ing. Michal Kříž

Petr Tulpa
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46.

Poskytnutí investiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Petr Tulpa
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání,
Rádlo – Vybudování jazykové učebny, výtvarné
a hudební místnosti v rámci nové budovy komunitní
Liberecké Sudbury školy

47.

Žádosti o změnu projektů podpořených z rozpočtu
Libereckého kraje příjemců Tělovýchovná jednota
DUKLA Liberec, z.s., projekt s názvem „Pořízení
motorového vozidla Ford Transit Kombi – 8 míst
+ řidič“ a Latinofestival s.r.o., projekt s názvem
„WADF World Dance Championship 2019“

48.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/20
Petr Tulpa
– úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14
– kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku – Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec,
Masarykova 3, příspěvková organizace – Oprava
střechy na hlavní budově Masarykova ulice, Liberec
– dokončení

49.

ILMA z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové Petr Tulpa
kázně
projekt Fitness Dance 2017

A)
B)
C)

Petr Tulpa

projekt Tanec pro zdraví
projekt Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
spolku ILMA 2017

50.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/20
– úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO /
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
– zapojení vratek nedočerpaných mimořádných
příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím
kraje na zabezpečení Stipendijního programu v roce
2019

Petr Tulpa

51.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti - z důvodu majetkoprávních
operací

Petr Tulpa

52.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Libereckém kraji za školní rok 2018/2019

Mgr. René Havlík

53.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Libereckého kraje 2020-2024

Mgr. René Havlík

54.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotace žadateli
Petr Tulpa
Krkonoše - svazek měst a obcí na projekt „Krkonošská
magistrála“
11
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55.

Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu
Libereckého kraje příjemce Svaz lyžařů České
republiky, z. s., projekt s názvem „Mezinárodní
mistrovství České republiky ve skoku na lyžích
a příprava skokanského areálu na Ještědu pro konání
FIS Cup ve skoku na lyžích 1. a 2. února 2020“

Petr Tulpa

56.

Změna názvu Integrované střední školy, Semily,
28. října 607, příspěvková organizace, na Střední
školu, Semily, příspěvková organizace

Petr Tulpa

57.

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Sviták

58.

Smlouva o finanční spolupráci při realizaci akce
Ing. Jan Sviták
„Dopravní terminál v Rychnově u Jablonce nad Nisou“

59.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20
– alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do
kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy

60.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/20
Ing. Jan Sviták
– navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy;
poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“,
včetně podmínek stanovených zřizovatelem

61.

Písemné informace
členové rady kraje
Rozpočtová opatření přijatá od 5. 2. 2020 do 5. 5. 2020 Ing. Jitka Volfová
Přehled veřejných zakázek projednaných na
Ing. Jan Sviták
2. a 3. zasedání rady kraje, a 3. mimořádném zasedání
rady kraje

a)
b)

Ing. Jan Sviták

c)
d)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2020
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy
a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v
Libereckém kraji

e)

Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za
Ing. Jan Sviták
hospodářský rok 2019, účetní období od 1. 10. 2018 do
30. 9. 2019“
Návrh Memoranda ve věci společného postupu při
MUDr. Přemysl Sobotka
zajištění pozemku pro sídlo, krajské operační středisko
a výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje v Liberci
Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí
Jiří Löffelmann
o environmentálních podmínkách k záměru
"Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów"

f)

g)

h)

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků
Libereckého kraje za rok 2019
12

Ing. Jitka Volfová
Ing. Jan Sviták

Ing. Jitka Volfová
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i)
j)
k)

l)
m)
n)

o)
p)
r)
s)

t)

u)
v)

w)
z)

Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj
Ing. Michal Kříž
a místní Agendy 21 za rok 2019
Přehled veřejných zakázek na služby TDI a BOZP
Ing. Jan Sviták
- pozemní a dopravní stavby
Regionální surovinová politika Libereckého kraje
Jiří Löffelmann
– informace na základě úkolu ze zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020,
reakce České geologické služby na návrh Mgr.
Jindřicha Felcmana na přepracování Regionální
surovinové politiky Libereckého kraje, komunikace
Libereckého kraje s Ministerstvem průmyslu
a obchodu ohledně žádosti na odpis zásob výhradního
ložiska Brniště – Luhov – Tlustec a informace
o termínu veřejného projednání Regionální surovinové
politiky Libereckého kraje
Informace o průběhu koncepční péče o silniční
vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji
Zmařená investice - akce "Domov a centrum aktivity
Hodkovice nad Mohelkou - zateplení objektu"
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
- jmenování člena dozorčí rady

Ing. Jan Sviták

Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby
Libereckého kraje"
Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III.
třídy na rok 2020

Ing. Květa Vinklátová

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2019
Přehled veřejných zakázek projednaných na
4. zasedání rady kraje a na 5. a 6. mimořádném
zasedání rady kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6.
zasedání rady kraje a na 7., 8., 9., 10., 11., 12., a 13.
mimořádném zasedání rady kraje

Mgr. Pavel Svoboda
Ing. Jan Sviták

Ing. Jan Sviták
Ing. Michal Kříž

Ing. Jan Sviták

Ing. Jan Sviták

Informace o průběhu a přípravě pozemních
Ing. Jan Sviták
a dopravních staveb Libereckého kraje v roce 2020
Dopis Ministerstva dopravy k osazení svislého
Ing. Jan Sviták
dopravního značení ve věci omezení tranzitní nákladní
dopravy na silnicích II. třídy z důvodu zpoplatnění
úseku silnice I/38 mýtným
Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu Libereckého
kraje
Zajištění osobních ochranných prostředků a veřejná
zakázka „Ochranné nanomasky z nano-textilie
AntiMicrobe Web R“
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Martin Půta
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aa)
ab)
ac)
ad)

Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na
Ing. Jan Sviták
území Libereckého kraje 2019/2020
Zpráva o činnosti projektu Křišťálové údolí za rok
Ing. Květa Vinklátová
2019
Informace o činnosti orgánů Libereckého kraje v době Martin Půta
nouzového stavu a s tím souvisejících úkonů
Informace o Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže č. j. ÚOHS 12434/2020/522/JMr ze dne
27. 4. 2020, kterým byla Libereckému kraji uložena
pokuta ve výši 7.000.000 Kč

Ing. Jan Sviták

62.

Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru
Ralsko – podání žádosti o dotaci

Ing. Jan Sviták

63.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/20
Jiří Löffelmann
– zapojení daru od ASEKOL a.s. a rozhodnutí
o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství – Zoologická zahrada Liberec,
p. o.

64.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 132/20
Jiří Löffelmann
- rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje - Program vodohospodářských akcí
2019

65.

Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace Ing. Jan Sviták
z programů 6.1 a 6.3 Dotačního fondu Libereckého
kraje – oblast podpory DOPRAVA

66.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Jiří Löffelmann
– změna č. 40 – I) obec Ralsko, část Boreček – nové
řešení zásobování obce pitnou vodou – II) obec
Vrchovany – vybudování nové kanalizační sítě

67.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/20
Ing. Jan Sviták
- snížení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje,
odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06
– Transfery, odbor dopravy; Oprava komunikace Jilem
- Nístějka

68.

Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace Ing. Michal Kříž
z programů Dotačního fondu Libereckého kraje
č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21, č. 2.5 - Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
a č. 2.2 - Regionální inovační program

69.

70.

po 14.00 hod

Změny alokací v programech Dotačního fondu
Libereckého kraje a zrušení některých vyhlášených
programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok
2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu

Martin Půta

Navýšení závazku spolufinancování projektu
Ing. Michal Kříž
„Transformace - Domov Sluneční dvůr p. o. – lokalita
Jestřebí“
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71.

Změna zástupce ve Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod za Liberecký kraj

72.

Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Ing. Květa Vinklátová
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková
péče a cestovní ruch

73.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/20
Ing. Květa Vinklátová
– úprava kapitoly 91707 – Transfery, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí
finančního daru Městu Nový Bor za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón
v Libereckém kraji

74.

Dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na podporu turistických oblastí,
oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní
ruch – změna podmínek plnění dotací a související
termíny

Ing. Květa Vinklátová

Zrušení usnesení č. 508/19/ZK a Vyhlášení nového
programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast
podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro
rok 2020 – 2021

Ing. Květa Vinklátová

75.

po 14.00 hod.

Ing. Michal Kříž

76.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 151/20
Ing. Květa Vinklátová
-snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, odboru ekonomiky – položka „Kofinancování
IROP a TOP“, snížení výdajů kapitoly 917 07
– transfery, odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a navýšení výdajů kapitoly 923 07
- Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

77.

Darování ochranných prostředků složkám IZS

78.

Náměty a připomínky

79.

po 14.00 hod.

80.

81.

po 14.00 hod.

Martin Půta

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/20
Martin Půta
- poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje v rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
Žádost senátora Ing. Michaela Canova členům
Zastupitelstva LK – podpora senátního návrhu novely
zákona o kompenzačním bonusu

Martin Půta

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/20
– úprava kapitoly 926 05 - dotační fond a poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
sociálních věcí, z programu 5.1 Podpora integrace
národnostních menšin a cizinců

Mgr. Pavel Svoboda
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82.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 157/20
Mgr. Pavel Svoboda
– Financování sociálních služeb v r. 2020 z rozpočtu
kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu – výsledky 2. kola dotačního řízení (kapitola
917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)

83.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 155/20
Mgr. Pavel Svoboda
– navýšení příjmů Libereckého kraje a výdajů kapitoly
914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, odvod na
MPSV v souvislosti s projektem „Podpora a rozvoj
služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji“

84.

po 14.00 hod.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/20
Ing. Jitka Volfová
Restriktivní opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu
kraje na rok 2020 - snížení daňových příjmů kraje pro
rok 2020 zapojením zůstatku disponibilních zdrojů
2019 do rozpočtu kraje 2020 a snížením vybraných
výdajových kapitol rozpočtu 2020

85.

ve 14.00 hod.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské
Martin Půta
nemocnice Liberec, a.s., ze dne 6. 11. 2013 – nové
financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“

86.

po 14.00 hod.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/20
Ing. Michal Kříž
– úprava specifických ukazatelů v kapitole 926 02
– Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů; rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7
– Program na podporu činností mateřských center

HLASOVÁNÍ Č.: 6

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
Ing. Miloš Tita, předseda výboru kontrolního
Informoval, že výbor projednal usnesení zastupitelstva, mimořádného zastupitelstva, rady,
mimořádné rady kraje a jednotlivých výborů. Ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
nebyly žádné připomínky.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 85/20/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
16

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

==================================================================
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
a vypouští
ze sledování usnesení č. 6/20/ZK, 7/20/ZK, 8/20/ZK, 9/20/ZK, 15/20/ZK, 17/20/ZK,
21/20/ZK, 28/20/ZK, 29/20/ZK, 30/20/ZK, 36/20/ZK, 47/20/ZK, 63/20/ZK, 68/20/ZK,
70/20/ZK, 72/20/ZK, 74/20/ZK, 79/20/ZK.
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 7
PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/20 – úpravy v kapitole 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Ing. Tomáš Hocke, předseda výboru finančního
 Informoval, že výbor finanční projednal body č. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 34, 38, 43, 48, 50, 58, 59, 60, 61a), 61c), 63, 64, 67, 69, 70,
73, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86 a doporučil je zastupitelstvu kraje schválit
v předloženém znění.
 Výbor doporučil stáhnout bod č. 49.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 86/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/20 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery,
odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z
rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 98/20, kterým se upravují specifické ukazatele v
kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 1.611.852 Kč, a to:
a) snížením specifického ukazatele Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k
programu ministerstva vnitra v celkové výši 511.852 Kč,
b) snížením specifického ukazatele HZS LK – nákup požárních stříkaček na odbornou
přípravu v celkové výši 1.100.000 Kč,
c) zavedením specifických ukazatelů jednotlivých projektů v rámci dotací na nákup
požárních stříkaček v celkové výši 1.611.852 Kč:
Číslo akce
01810440000
01810450000
01810460000

Název akce
Výše v Kč
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Liberec –
402.963
nákup přenosné stříkačky
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jablonec nad
402.963
Nisou – nákup přenosné stříkačky
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Semily – nákup
402.963
přenosné stříkačky
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01810470000

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Česká Lípa –
nákup přenosné stříkačky

402.963

rozhoduje
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnném objemu
1.611.852 Kč níže uvedeným příjemcům na realizaci projektů pod názvem „Nákup přenosné
stříkačky pro využití na hasičských soutěžích" do výše
Název příjemce
IČO
Parametry projektu
Výše dotace v Kč
SH ČMS – Okresní
64039145
Přenosná stříkačka – 1 ks
402.963
sdružení hasičů Liberec
SH ČMS – Okresní
60254572
Přenosná stříkačka – 1 ks
402.963
sdružení hasičů Jablonec
nad Nisou
SH ČMS – Okresní
62012746
Přenosná stříkačka – 1 ks
402.963
sdružení hasičů Semily
SH ČMS – Okresní
63778815
Přenosná stříkačka – 1 ks
402.963
sdružení hasičů Česká
Lípa
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 01 na nákup přenosné stříkačky pro využití na hasičských soutěžích pro výše uvedené
příjemce
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2020,
2.

Termín: 30. 06. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje Martinu Půtovi, hejtmanovi.

HLASOVÁNÍ Č.: 8

PRO:

38

PROTI: 0

Termín: 30. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. 2. 2020 do 28. 4. 2020
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 87/20/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. 2. 2020 do 28. 4. 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 12. 2. 2020 do 28. 4. 2020.
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 9
PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
18
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10. Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. Semily
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 88/20/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p. p. č. 4110/1 o výměře 10 m2, nově označená jako p. p. č. 4110/6, ostatní
plocha způsob využití, ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 3065-78/2018
ze dne 15. 7 2018, nacházejících se v katastrálním území Semily, obci Semily, městu Semily,
se sídlem se sídlem Husova 82, 513 13 Semily, IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111, hodnota
daru dle účetní evidence činí 600 Kč (slovy: šest set korun českých), na pozemku se nachází
stavba chodníku
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 10
PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

Ing. Jitka Volfová sdělila, že dále se budou projednávat en bloc body č. 11 – 21, které
představila postupně.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Ing. Jitka Volfová nechala hlasovat o každém bodu samostatně.
11. Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemku v k. ú. Frýdštejn
2.
pozemku v k. ú. Hraničná nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 89/20/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemku v k. ú. Frýdštejn
2.
pozemku v k. ú. Hraničná nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p. p. č. 727/3 o výměře 55 m2, nově označená jako p. p. č. 727/4 ostatní
19
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2.

plocha, způsob využití jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 874-103/2019 ze
dne 16. 9. 2019, nacházející se v katastrálním území Frýdštejn, obec Frýdštejn,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 16.500
Kč (slovy: šestnácttisícpětsetkorunčeských), jedná se o nepotřebnou část pozemku mimo
těleso silnice,
prodej části p. p. č. 885 o výměře 8 m2, nově označená jako st. p. č. 453, zastavěná
plocha a nádvoří, vymezená geometrickým plánem č. 646a-106/2019 ze dne 12. 11.
2019, nacházející se v katastrálním území Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou,
společnosti HAKO-centrum s.r.o., se sídlem Točitá 1729/11, Krč, 140 00 Praha 4, IČO:
496 79 457, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.000 Kč (slovy:
osmtisíckorunčeských), jedná se o část pozemku pod stavbou budovy č. e. 1376 ve
vlastnictví společnosti HAKO-centrum s.r.o., kdy vlivem digitalizace katastrálního
operátu došlo k zpřesnění průběhu hranic pozemků, silnice ev. č. III/29031 není dotčena
stavbou

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 11
PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemku v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad
Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 90/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemku v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad
Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi:
části p. p. č. 1564 o předpokládané výměře 840 m2, ostatní plocha, neplodná půda, v
katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, obci Frýdštejn, evidované na listu
vlastnictví č. 341 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 250 Kč za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci „III/28724 Frýdštejn - Jílové,
rekonstrukce silnice“,
b) svěření takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
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HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 91/20/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi
- části p. p. č. 142 díl „b“ o výměře 10 m2, trvalý travní porost,
- části p. p. č. 482/2 díl „a“ o výměře 4 m2, trvalý travní porost,
nově sloučených do p. p. č. 142/4 o výměře 14 m2, ostatní plocha, silnice, vymezených
geometrickým plánem č. 213-10/2019 ze dne 2. 5. 2019, vše v katastrálním území
Javorník u Dlouhého Mostu, obci Dlouhý Most, evidovaných na listu vlastnictví č. 202, u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve
výši 5.600 Kč (slovy: pět tisíc šest set korun českých),
b) se svěřením takto nabyté nemovité věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 13 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

14. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Horní Libchava
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 92/20/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Horní Libchava
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí části st. p. č 244 o výměře 1 m2, nově označené jako p. p. č. 2244,
ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1033-255/2015 ze dne 11.
11. 2015, v katastrálním území Horní Libchava, obci Horní Libchava, evidované na listu
vlastnictví č. 123 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, od ČR – Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO 47114983, hodnota daru činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
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kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 14 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

15. Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k. ú. Ohrazenice u Turnova
2.
pozemků v k. ú. Tanvald
3.
pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 93/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k. ú. Ohrazenice u Turnova
2.
pozemků v k. ú. Tanvald
3.
pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p. p. č. 886/1 o předpokládané výměře 789 m2, části p. p. č. 905/1
o předpokládané výměře 2602 m2, části p. p. č. 1048/25 o předpokládané výměře 12 m2,
vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Ohrazenice u Turnova,
obci Ohrazenice, a evidovaných na listu vlastnictví č. 166 u Katastrálního pracoviště
Semily, obci Ohrazenice, se sídlem Ohrazenice č p. 81, 511 01 Turnov, IČO 00275956, s
tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Rekonstrukce komunikací III/28728,
III/28729 a III/28729a v kat. obce Ohrazenice“, účetní hodnota budoucího daru činí 21
Kč/m2,
2. budoucí darování p. p. č. 1926/3 o výměře 52 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p. p. č. 1926/4 o výměře 110 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1926/5 o výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1926/6 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p. p. č. 1926/7 o výměře 87 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/8
o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/9 o výměře 22
m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/10 o výměře 303 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/11 o výměře 28 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/12 o výměře 132 m2, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, p. p. č. 1926/13 o výměře 44 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 1926/14 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 1926/15 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 1926/16 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 311/12 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 325/15 o výměře 11 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č.
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325/16 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 325/19 o výměře 30
m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 325/20 o výměře 6 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p. p. č. 361/10 o výměře 202 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 370/12 o výměře 56 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č.
371/3 o výměře 73 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú.
Tanvald, obci Tanvald, a evidovaných na listech vlastnictví č. 1467 a č. 3682 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, městu
Tanvald, se sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald, IČO 00262587, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2022 s ohledem na 5 letou udržitelnost
projektu rekonstrukce silnice ev. č. III/29023 v rámci akce ROP, účetní hodnota
budoucího daru činí 103.400 Kč,
3. budoucí darování p. p. č. 1209/9 o výměře 45 m2, p. p. č. 1209/13 o výměře 25 m2, p. p.
č. 1209/14 o výměře 646 m2, p. p. č. 1209/15 o výměře 77 m2, p. p. č. 1209/17 o výměře
87 m2, p. p. č. 1209/18 o výměře 662 m2, p. p. č. 1209/19 o výměře 78 m2, p. p. č.
1209/25 o výměře 44 m2, p. p. č. 1209/28 o výměře 2 m2, p. p. č. 1209/29 o výměře 49
m2, p. p. č. 1209/47 o výměře 4728 m2, p. p. č. 1209/59 o výměře 174 m2, p. p. č.
1209/60 o výměře 954 m2, p. p. č. 1209/62 o výměře 664 m2, p. p. č. 1209/64 o výměře
170 m2, p. p. č. 1209/68 o výměře 93 m2, p. p. č. 1209/70 o výměře 32 m2, p. p. č.
1209/79 o výměře 1258 m2, p. p. č. 1209/82 o výměře 1555 m2, p. p. č. 1209/94 o
výměře 563 m2, p. p. č. 1209/97 o výměře 307 m2, p. p. č. 1209/98 o výměře 59 m2, p.
p. č. 1209/84 o výměře 657 m2, p. p. č. 1209/89 o výměře 231 m2, vše ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Valteřice v Krkonoších, obci Horní
Branná, a evidovaných na listech vlastnictví č. 117 a č. 528 u Katastrálního pracoviště
Semily, včetně vyřazovaného tělesa č. ev. III/0148 (úsek silnice od staničení 0,000 km do
staničení 1,785 km) na předmětných pozemcích, obci Horní Branná, se sídlem Horní
Branná č p. 262, 512 36 Horní Branná, IČO 00275735, s tím, že darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku od ukončení opravy předmětné pozemní
komunikace, v případě, že si rekonstrukce komunikace vyžádá stavební povolení, tak
nejpozději si 6 měsíců od kolaudace, nejpozději však do 31. 12. 2025, předpokládaná
hodnota budoucího daru nemovitostí dle účetní evidence k 31. 8. 2019 činí 2.400.854,45
Kč (slovy: dva miliony, čtyři sta tisíc osm set padesát čtyři korun českých, čtyřicet pět
haléřů)
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 15 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

16. Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Lučany nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 94/20/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Lučany nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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darování částí p. p. č. 2476 nově označených jako p. p. č. 2476/2 o výměře 271 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, a p. p. č. 2476/3 o výměře 52 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 1726-32/2019 ze
dne 3. 6. 2019, nacházejících se v k. ú. Lučany nad Nisou, obci Lučany nad Nisou, a
evidovaných na listu vlastnictví č. 623 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, městu
Lučany nad Nisou, se sídlem Lučany nad Nisou č. p. 333, 468 71 Lučany nad Nisou, hodnota
daru dle účetní evidence činí 6.460 Kč (slovy: šest tisíc čtyři sta šedesát korun českých),
jedná se o pozemky, na kterých se nachází stavba chodníku
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 16 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

17. Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Vlčetín u Bílé
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 95/20/ZK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Vlčetín u Bílé
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
předběžný záměr směny pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to části p. p. č. 718 o předpokládané výměře cca 420 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Vlčetín u Bílé, obci Bílá, evidované listu
vlastnictví č. 103 u Katastrálního pracoviště Liberec,
za pozemky ve vlastnictví Patrika Černého, 16. 11. 1978, Světlá pod Ještědem, a to části p. p.
č. 610/14 o předpokládané výměře cca 20 m2, orná půda, části p. p. č. 610/15 o
předpokládané výměře cca 28 m2, orná půda, části p. p. č. 612/9 o předpokládané výměře cca
218 m2, orná půda, části p. p. č. 636 o předpokládané výměře cca 50 m2, trvalý travní porost,
části p. p. č. 706/1 o předpokládané výměře cca 104 m2, ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, nacházejících se v k. ú. Vlčetín u Bílé, obci Bílá, evidovaných listu vlastnictví
č. 95 u Katastrálního pracoviště Liberec, směna bude provedena bez doplatku
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 17 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

18. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jindřichovice, k. ú.
Hajniště pod Smrkem a k. ú. Horní Řasnice
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 96/20/ZK
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Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jindřichovice, k. ú.
Hajniště pod Smrkem a k. ú. Horní Řasnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování části p. p. č. 364/1 díl „i+j“ o výměře 366 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, vymezené geometrickým plánem č. 241-87/2017 ze dne 3. 12. 2017, nacházející
se v k. ú. Hajniště pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidované na listu
vlastnictví č. 815 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, a dále části p. p. č. 1691 díl „a“ o
výměře 147 m2, části p. p. č. 1691 díl „b“ o výměře 184 m2, části p. p. č. 1691 díl „d“ o
výměře 199 m2, části p. p. č. 1691 díl „f“ o výměře 38 m2, části p. p. č. 1691 díl „h“ o
výměře 1493 m2, části p. p. č. 1691 díl „k“ o výměře 603 m2, části p. p. č. 1691 díl „m“
o výměře 735 m2, části p. p. č. 1691 díl „q“ o výměře 9852 m2, vše ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 325-87/2017 ze dne 8. 12.
2017, nacházejících se v k. ú. Horní Řasnice, obci Horní Řasnice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 93 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, ČR - Lesy České republiky, s.p., se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO
42196451, hodnota daru dle účetní evidence činí 256.452 Kč (slovy: dvě stě padesát šest
tisíc čtyři sta padesát dva korun českých), jedná se o pozemky, na kterých se nachází les
a zasahují do komplexu s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. ,
2. a) bezúplatný převod části p. p. č. 383 díl „b“ o výměře 2 m2, části p. p. č. 384 díl „c“ o
výměře 0,09 m2, části p. p. č. 388 díl „d+e+f+g“ o výměře 403 m2, vše lesní
pozemek, vymezených geometrickým plánem č. 241-87/2017 ze dne 3. 12. 2017,
části p. p. č. 386 díl „a“ o výměře 44 m2, lesní pozemek, vymezené geometrickým
plánem č. 242-87/2017 ze dne 19. 11. 2017, nacházejících se v k. ú. Hajniště pod
Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidovaných na listu vlastnictví č. 3 u
Katastrálního Frýdlant, části p. p. č. 1292/3 díl „x“ o výměře 23 m2, části p. p. č.
1294 díl „y“ o výměře 192 m2, části p. p. č. 1295 díl „z“ o výměře 1512 m2, části p.
p. č. 1342/1 díl „a1“ o výměře 189 m2, části p. p. č. 1343 díl „b1“ o výměře 487 m2,
části p. p. č. 1455/3 díl „c1“ o výměře 310 m2, části p. p. č. 1456/1 díl „d1“ o
výměře 6658 m2, vše lesní pozemek, vymezených geometrickým plánem č. 32587/2017 ze dne 8. 12. 2017, nacházejících se v k. ú. Horní Řasnice, obci Horní
Řasnice, a evidovaných na listu vlastnictví č. 11 u Katastrálního pracoviště Frýdlant,
a dále p. p. č. 931 o výměře 2709 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, části p. p. č. 934 díl „a+b“ o výměře 178 m2, lesní pozemek,
vymezených geometrickým plánem č. 480-87/2017 ze dne 25. 11. 2017,
nacházejících se v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, obci Jindřichovice pod Smrkem,
evidovaných na listu vlastnictví č. 3 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR –
Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, účetní hodnota pozemků činí 46.119,70 Kč
(slovy: čtyřicet šest tisíc sto devatenáct korun českých sedmdesát haléřů), pozemky
byly trvale dotčeny v rámci stavby „Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem Horní Řasnice“,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 18 PRO: 38
PROTI:0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 97/20/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p. p. č. 1036 o výměře 44 m2, nově označené jako p. p. č. 1036/2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1647-111b/2019 ze dne 11. 11.
2019, nacházející se v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou,
evidované na listu vlastnictví č. 127 u Katastrálního pracoviště Liberec, městu Hodkovice nad
Mohelkou, se sídlem náměstí nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ
002 62 820, za kupní cenu ve výši 2.200 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě korun českých), v rámci
rekonstrukce mostu ve vlastnictví města došlo k opravě přilehlé vozovky – zpevnění krajnice
a svahu na náklady města
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 19 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

20. Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú.
Skalice u České Lípy (FAMA 2020/01/007)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 98/20/ZK
Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú.
Skalice u České Lípy (FAMA 2020/01/007)
Zastupitelstvo kraje po projednání
neschvaluje
záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to části p. p.
č. 2154/1 o výměře 83 m2, nově označené jako p. p. č. 2154/29, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1754-73/2019 ze dne 7. 8. 2019
nacházející se v k. ú. Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy, evidované na listu
vlastnictví č. 798 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, Lence Kruntorádové, MBA, nar. 1965, bytem Skalice u České Lípy
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2020
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 20 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Chuchelna
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 99/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Chuchelna
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování části p. p. č. 1907/3 o předpokládané výměře 29 m2, a části p. p. č. 1911/1 o
předpokládané výměře 137 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v
k. ú. Chuchelna, obci Chuchelna, a evidovaných na listu vlastnictví č. 415 u Katastrálního
pracoviště Semily, obci Chuchelna, se sídlem Chuchelna č. p. 269, 513 01 Chuchelna, IČO
00275760, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Chuchelna – chodník podél silnice
ev. č. III/2923“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 3.486 Kč, tj. 21 Kč/m2
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 21 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

22. Majetkoprávní operace koupě nemovitých věcí v k. ú. Doubí u Liberce
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Uvedl, že nesouhlasí s předloženým materiálem. Domnívá se, že není dostatečně zpracován.
Po nové komunikaci bude jezdit mnoho nákladních vozidel a povede kolem rodinných domů.
Původní silnice, která je nyní plně frekventovaná, tak bude i nadále. Nebude znám žádný
úbytek na dopravě. Bude nadále zvyšována hluková zátěž. Ne všechny domy budou
vykoupeny, protože jich tam je hodně. I nadále pokračuje příprava na tyto výkupy. Uškodí jen
lidem v širokém okolí. Požádal o nepodpoření návrhu a domnívá se, že by se dala částka 8
mil. Kč využít na něco jiného.
Ing. Jan Sviták
Sdělil, že plánování je dlouhodobým procesem. Probíhá dlouhodobě výkup pozemků a
nemovitostí. Celý záměr probíhal velkým zvažováním o uskutečnění.
Ing. Jitka Volfová
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Vysvětlila, že v současné době je finalizována projektová dokumentace, která by měla být
dokončena v 8/2020. Celkem bude vykupováno 6 objektů. Rada kraje dne 19. 11. 2019
vyslovila souhlas uzavírat další smlouvy. Majetková komise tento materiál několikrát
projednávala a vracel se projekt k přepracování.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Nesouhlasí s tím, že to bylo pečlivě zpracované. Hodně lidí je podepsaných proti této stavbě.
Občané s tímto nesouhlasí. Řešení by mohlo existovat, kdyby silnice měla jiné trasování.
Takové trasování bylo jiné v roce 2012, ale potom bylo zamítnuto.
Ing. Jan Sviták
Vysvětlil, že proces probíhá 8 let, tedy byl dostatek prostoru, aby se lidé k tomu vyjádřili. Do
nynějška nikdo žádné připomínky neřešil. A po takové době zpochybňovat proces
projednávání je celkem pozdě.
Bc. Zuzana Kocumová
Sdělila, že se zřejmě nikdo navzájem neposlouchá. Protože p. Baxa říkal, že se pod
hromadnou připomínkou sešlo hodně podpisů, tak že s tím nesouhlasí, a proto nesouhlasí
s tím, když Ing. Sviták řekne, že měli dost času se s tím seznámit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 100/20/ZK
Majetkoprávní operace koupě nemovitých věcí v k. ú. Doubí u Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
- p. p. č. 686/1 o výměře 1225 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 686/2 o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če, garáž,
- p. p. č. 686/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če, garáž,
- p. p. č. 686/4 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če, garáž,
- p. p. č. 686/5 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če, garáž,
- p. p. č. 686/15 o výměře 91 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v
části obce Liberec XXIII – Doubí, č. p. 657, rod. dům,
vše v katastrálním území Doubí u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 1580 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.242.000 Kč navýšenou o finanční
kompenzaci ve výši 800.000 Kč, kdy tedy celková kupní cena bude ve výši 8.042.000 Kč
(slovy: osm miliónů čtyřicet dva tisíc korun českých), refundace nebude uplatněna,
předmětné nemovité věci jsou dotčeny plánovanou stavbou „Napojení průmyslové zóny
JIH v Liberci na silnici I/35“,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
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a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 22 PRO: 35
PROTI: 2
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Jitka Volfová sdělila, že dále budou projednávány en bloc body č. 23 a 24. Představila je
hromadně.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Ing. Jitka Volfová nechala hlasovat o každém bodu samostatně.
23. Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemků v k. ú. Nová Ves u Chrastavy
2.
pozemku v k. ú. Lindava
3.
pozemků v k. ú. Dobranov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 101/20/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemků v k. ú. Nová Ves u Chrastavy
2.
pozemku v k. ú. Lindava
3.
pozemků v k. ú. Dobranov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi:
-části p. p. č. 285/2 díl „c“, ostatní plocha, silnice,
-části p. p. č. 286/4 díl „d“, ostatní plocha, silnice,
nově sloučených do p. p. č. 286/8 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 970-301/2019 ze dne 16. 1. 2020, v
katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, vše v katastrálním území
Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaných na listu vlastnictví č. 66, u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
spoluvlastníků
(podíl o velikosti 1
představující 100 Kč z celkové kupní ceny) a
(podíl o velikosti 1 představující 100 Kč z celkové kupní ceny), za vzájemně
dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých),
předmětné části pozemků je nutno vykoupit z důvodu investiční akce „Obnova
silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava, II., IV., V. etapa)“, refundace nebude
uplatněna,
b) svěření takto nabyté nemovité věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
29

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

2.

3.

a)

pracoviště Liberec,
koupi:
části p. p. č. 2157/1 o výměře 22 m2, nově označené jako p. p. č. 2157/3, ostatní
plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 607-137/2018 ze dne 16. 9.
2018, v katastrálním území Lindava, obci Cvikov, evidované na listu vlastnictví č. 1,
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
města Cvikov, se sídlem náměstí Osvobození 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, IČO
00260410, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1.320 Kč (slovy:
třináct set dvacet korun českých), předmětný pozemek byl trvale dotčen v rámci
stavby: III/26836 - Propust u nábřežní zdi u čp. 164 Cvikov, část Lindava, refundace
nebude uplatněna,

b) svěření takto nabyté nemovité věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,
a) koupi:
-části p. p. č. 17/1 o výměře 9 m2, nově označené jako p. p. č. 17/4, ostatní plocha,
ostatní komunikace,
-části p. p. č. 148 o výměře 3 m2, nově označené jako p. p. č. 148/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 577-176/2018 ze dne 11. 9. 2018, v
katastrálním území Dobranov, obci Česká Lípa, evidovaných na listu vlastnictví č. 1,
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
města Česká Lípa, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa, IČO
00260428, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 720 Kč (slovy:
sedm set dvacet korun českých), předmětné pozemky byly trvale dotčeny v rámci
stavby: Silnice III/2622 Dobranov, havárie propustku, refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 23 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

24. Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. Přívlaka
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 102/20/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. Přívlaka
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
darování p. p. č. 1864/2 o výměře 5520 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k. ú. Přívlaka, obci Poniklá, a evidované na listu vlastnictví č. 623 u Katastrálního
pracoviště Semily, obci Poniklá, se sídlem Poniklá č. p. 65, 512 42 Poniklá, IČO 00276006,
hodnota daru dle účetní evidence činí 165.600 Kč (slovy: jedno sto šedesát pět tisíc šest set
korun českých), jedná se o pozemek, na kterém se nachází bývalá komunikace a mostek přes
Farský potok
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 24 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

25. Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 103/20/ZK
Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace
se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,
2) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách,
3) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry,
4) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad
Nisou, příspěvková organizace se sídlem U Sila 321, 463 11 Vratislavice nad Nisou,
5) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace se sídlem Zámecká 39, Český Dub IV, 463 43 Český Dub,
6) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace
se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec I – Staré Město,
7) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace se sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III - Jeřáb,
8) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
a to z důvodu technického zhodnocení svěřených budov a úprav pozemků
a ukládá
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Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit po
schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení příloh č. 1 ke zřizovacím
listinám uvedených příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 25 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

26. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/20 – přesun prostředků v kapitole 917
05 – Transfery, odbor sociálních věcí – přesun z akce „Předfinancování zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc v období před schválením účelové dotace MPSV pro
výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc“, pod ÚZ 13307 zpět do „SPO - spolufinancování osob pověřených k výkonu
SPOD“, odkud byly prostředky dočasně vyjmuty
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 104/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/20 – přesun prostředků v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí – přesun z akce „Předfinancování zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc v období před schválením účelové dotace MPSV pro
výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc“, pod ÚZ 13307 zpět do „SPO - spolufinancování osob pověřených k výkonu
SPOD“, odkud byly prostředky dočasně vyjmuty
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/20, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, ÚZ 13307, ORG
0580084 1523 Předfinancování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o částku
436.240 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, ÚZ 13307, ORG
0570108 SPO - spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD o částku 436.240 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2020.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 26 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
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27. Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného 3.
kola dotačního řízení na rok 2020 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních
služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu
Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál č. 27 a poté vysvětlil i bod č. 46.
Ing. Dan Ramzer, předseda výboru sociálních věcí
Informoval, že výbor sociálních věcí projednal body č. 25, 26, 27, 43, 61 a), r), 69, 70, 81, 82,
83 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 105/20/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného 3. kola
dotačního řízení na rok 2020 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb
definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu
Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termín a podmínky
vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v
zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude
financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na
základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních
služeb v roce 2020
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
zveřejnění informace o vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na podporu
sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou
Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu
poskytování sociálních služeb v roce 2020, v aplikaci KISSOS Libereckého kraje.
Termín: 05. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 27 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

28. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/20 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby, zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby a
zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
MUDr. Vít Němeček, MBA
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Upozornil na možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 106/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/20 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby, zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby a
zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/20, kterým se upravuje rozpis specifického
ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, v
úhrnné výši 14.563.380 Kč
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby v
úhrnné výši 14.563.380 Kč, a to níže uvedeným konkrétním společnostem v tomto
rozsahu
a) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 6.379.180 Kč,
b) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova
1849, 470 01 Česká Lípa, ve výši 1.707.920 Kč,
c)

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční
4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1.707.920 Kč,
d) MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, ve výši
3.238.140 Kč,
e)

2.

3.

Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41
Tanvald, ve výši 1.530.220 Kč,
o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné služby Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se
sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši ve výši 5.000.000
Kč,
o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby v
oboru zubní lékařství Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova
357/10,Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 1.302.600 Kč,

schvaluje
znění těchto smluv
a) Smlouvy č. OLP/300/2020 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,
b) Smlouvy č. OLP/302/2020 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa, IČO: 27283518,
c)

Smlouvy č. OLP/303/2020 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO: 00829838,
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d) Smlouvy č. OLP/304/2020 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 05421888,
e) Smlouvy č. OLP/305/2020 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, IČO:
63145766,
f)

Smlouvy č. OLP/307/2020 o zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,
g) Smlouvy č. OLP/308/2020 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 28 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

Ing. Jitka Volfová sdělila, že dále se budou projednávat en bloc body č. 29 a 30. Požádala
MUDr. Sobotku o jejich představení.
MUDr. Sobotka představil body č. 29 a 30.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Ing. Jitka Volfová nechala hlasovat o každém bodu samostatně.
29. Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 107/20/ZK
Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO:
46744991, a to z důvodu navýšení hodnoty nemovitého majetku u pozemků
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, o
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schválení nové Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec.
Termín: 15. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 29 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

30. Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních
nemocí Cvikov
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 108/20/ZK
Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních
nemocí Cvikov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, IČO: 00673951, z důvodu
technického zhodnocení budov
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, o schválení nové
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, Martinovo údolí 532,
Cvikov II, 471 54 Cvikov.
Termín: 15. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 30 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

31. Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X.
Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnost
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Mgr. Daniel David
Informoval, že výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost projednal body č. 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 69 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit
v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 109/20/ZK
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Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X.
Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnost
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec,
příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec I-Staré Město, Zhořelecká 344/5, IČ
00083143, ve výši 1.463.000 Kč na projekt “Podpora českých divadel pro rok 2020,
2) o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Naivnímu divadlu Liberec,
příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec IV-Perštýn, Moskevská 32/18, IČ 00083178,
ve výši 522.500 Kč na projekt „Podpora divadelní činnosti“,
schvaluje
1) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1104/2020,
mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvkovou organizací, se
sídlem Liberec I-Staré Město, Zhořelecká 344/5, IČ 00083143,
2) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1105/2020,
mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvkovou organizací, se
sídlem Liberec IV-Perštýn, Moskevská 32/18, IČ 00083178
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec
na divadelní činnost v r. 2020 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené
vedením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na
základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 31 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

32. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast
cestovního ruchu – podpora KČT
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 110/20/ZK
Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast
cestovního ruchu – podpora KČT
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální žádosti
ve výši 350.000 Kč tomuto příjemci v tomto rozsahu
Název
žadatele/
právní statut

IČO

Adresa

Název projektu
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projektu

Výše
dotace
v Kč

Termín
realizace

De
minimis
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KČT,
Liberecká
oblast/
pobočný
spolek

7117788
4

Jablonecká
562/21,
46001,
Liberec I –
Staré Město

Podpora
značení
a
údržby pěších
turistických tras
v LK

Údržba turistických
tras – 900 km
Údržba
těžkých
prvků – 70ks
Výměna tabulek a
směrovek – 200ks

350 000

1.1
30.11.
2020

–
ano

schvaluje
smlouvu č. OLP/487/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsaným příjemcem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/487/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence
rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zmocněné k jejímu
podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 32 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

33. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast
cestovního ruchu – podpora turistické oblasti Máchův kraj
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 111/20/ZK
Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast
cestovního ruchu – podpora turistické oblasti Máchův kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální žádosti
ve výši 1.000.000 Kč tomuto příjemci v tomto rozsahu
Název
žadatele/
právní statut

Máchův kraj
– destinační
management
, z.s.

IČO

07115
636

Adresa

náměstí
Republik
y 193,
472 01
Doksy

Název
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Výše
dotace v
Kč

Termí
n
realiza
ce

De
mini
mis

Rozvoj
turistické
oblasti
Máchův
kraj

Tipy na výlety –
12 ks
Strategický
dokument – 3 ks
II. vydání
cykloprůvodce – 1
vydání
Účast na 3
veletrzích/ akcích
Info promo
brožura – 1500 ks

1 000 000
Kč

1. 1. –
31. 12.
2020

NE
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Press/fam trip – 2
akce
Fotografie – 30 ks
Školení pro
účastníky CR – 1
školení
Statistika
návštěvnosti
destinace – 1 ks
Online prezentace
(FB, I, web) – 3 ks
Setkání IC – 2 ks

schvaluje
smlouvu č. OLP/508/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsaným příjemcem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje,
pověřené vedením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zmocněné k jejímu
podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 33 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

34. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/20 – úpravy v kapitole 917 07 –
Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu LK - záštity s finanční podporou –
Obec Kravaře v Čechách
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 112/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/20 – úpravy v kapitole 917 07 – Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu LK - záštity s finanční podporou – Obec Kravaře
v Čechách
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 –
Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora
ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové
péče a cestovního ruchu“, v celkové výši 15.000 Kč a současně se navyšují výdaje, zavádí
nový specifický ukazatel v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, v úhrnném objemu 15.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
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o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o finanční podporu na níže uvedenou akci, a v této výši
č.

žadatel

IČO/
datum nar.

Obec
Kravaře
1.
00260657
v Čechách
00260657

doba
hodnota
realizace
název paraměrná
paramet
projektu
metru
jednotka
ru

sídlem/
trvale bytem

akce

náměstí 166,
471 03 Kravaře

Benefiční akce na
obnovu kostela
Narození Panny
Marie

doba trvání
akce

1. 1. 2020
–

den

1

max. výše
finanční
podpory
(Kč)

15.000

31. 12. 2020

schvaluje
smlouvu č. OLP/559/2020 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Kravaře v Čechách, náměstí 166, 471 03 Kravaře
IČO: 00260657, na projekt pod názvem „Benefiční akce na obnovu kostela Narození Panny
Marie“
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
dotace mezi výše uvedeným příjemcem a Libereckým krajem k podpisu Ing. Květě
Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018,
Termín: 30. 06. 2020
2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:
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PROTI: 0

Termín: 30. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Úprava Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví
potravinářství – zemědělství
Předkladatel: Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Mgr. Roman Baran, předseda výboru zemědělství a životního prostředí
Informoval, že výbor zemědělství a životního prostředí projednal body č. 35 – 39, 63 – 64,
66, 69 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 113/20/ZK
Úprava Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství
– zemědělství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) zrušení Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví
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potravinářství – zemědělství schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 212/16/ZK ze dne 26. dubna 2016,
b) nové znění Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví
potravinářství – zemědělství
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a
rozvoje venkova, zveřejnit novou verzi Zásad na webových stránkách Libereckého kraje a na
stránkách www.vyrobek-roku-lk.cz.
Termín: 25. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 35 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

36. Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - doplnění orgánů společnosti za Liberecký
kraj
Předkladatel: Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 114/20/ZK
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - doplnění orgánů společnosti za Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
jmenuje
s účinností od 1. června 2020 pana Jiřího Löffelmanna,
členem správní rady
společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31
Chrastava, IČ 25430475
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a
rozvoje venkova, zajistit informování ředitelky společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích
o.p.s., o svém jmenování členem správní rady této společnosti.
Termín: 15. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 3
HLASOVÁNÍ Č.: 36 PRO: 32
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

37. Reakce Libereckého kraje na odpověď Dolnoslezského vojvodství ve věci změny
územního plánu Města Bogatynia související s rozšířením těžby dolu Turów
Předkladatel: Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál. Sdělil, že se k tomuto tématu vrátí u projednávání bodu č.
61 g).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 115/20/ZK
Reakce Libereckého kraje na odpověď Dolnoslezského vojvodství ve věci změny
územního plánu Města Bogatynia související s rozšířením těžby dolu Turów
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. dopis Dolnoslezského vojvodství ze dne 18. 1. 2020 ve věci změny územního plánu
Města Bogatynia související s rozšířením těžby dolu Turów,
2. stanovisko k dopisu Dolnoslezského vojvodství ze dne 18. 1. 2020 zpracované
společností Frank Bold advokáti, s.r.o.,
schvaluje
návrh písemné reakce Libereckého kraje na dopis Dolnoslezského vojvodství ze dne 18. 1.
2020
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a
rozvoje venkova, zajistit
a) předložení písemné reakce Libereckého kraje na dopis Dolnoslezského vojvodství
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu,
Termín: 15. 06. 2020
b) odeslání výše uvedených dokumentů.
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

34

PROTI: 0

Termín: 15. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/20 - zapojení příjmů do rozpočtu 2020,
odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení dotace a pokuty do kapitoly 914 08 –
Působnosti
Předkladatel: Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 116/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/20 - zapojení příjmů do rozpočtu 2020,
odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení dotace a pokuty do kapitoly 914 08 –
Působnosti
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/20, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2020
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 20.500 Kč, a to
a) z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace od obce Paseky nad Jizerou, o částku
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3.000 Kč,
b) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu, o částku
17.500 Kč,
2.

navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 20.500 Kč, a to
a) v kapitole 914 08 – Působnosti, dílčí ukazatel Udržitelnost projektů, rozpisový
ukazatel Významné aleje LK – 1. etapa – udržitelnost projektu, o částku 3.000 Kč,
b) v kapitole 914 08 – Působnosti, dílčí ukazatel Hospodaření s odpady, rozpisový
ukazatel Vyhodnocení plnění Programu odpadového hospodářství Libereckého
kraje, o částku 17.500 Kč

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 31. 05. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 38 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

39. Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programu Dotačního fondu
Libereckého kraje č. 2.1 – Program obnovy venkova
Předkladatel: Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 117/20/ZK
Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programu Dotačního fondu
Libereckého kraje č. 2.1 – Program obnovy venkova
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace obce Nová Ves nad Popelkou, se sídlem č. p. 244, 512 71 Nová
Ves nad Popelkou, IČO: 00275948, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Výstavba chodníku v obci Nová Ves nad Popelkou“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 285/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
b) žádost příjemce dotace obce Mařenice, se sídlem č. p. 26, 471 56 Mařenice, IČO:
00260738, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava mostku a místní
komunikace v k. ú. Horní Světlá“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 285/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
a) „Výstavba chodníku v obci Nová Ves nad Popelkou“ z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020 a
prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na
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19. 2. 2021, a z 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021 pro případ, že se na projekt vztahuje
podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,
b) „Oprava mostku a místní komunikace v k. ú. Horní Světlá“ z 30. 9. 2020 na 30. 6. 2021 a
prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na
19. 8. 2021, a z 31. 12. 2020 na 30. 9. 2021 pro případ, že se na projekt vztahuje
podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,
schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě
a) č. OLP/2771/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
uzavřené mezi obcí Nová Ves nad Popelkou, se sídlem č. p. 244, 512 71 Nová Ves nad
Popelkou, IČO: 00275948, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Výstavba chodníku v obci Nová
Ves nad Popelkou“,
b) č. OLP/2784/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
uzavřené mezi obcí Mařenice, se sídlem č. p. 26, 47156 Mařenice, IČO 00260738, a
Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného
vyúčtování projektu „Oprava mostku a místní komunikace v k. ú. Horní Světlá“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky Jiřímu Löffelmannovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 39 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

40. Žádost o změnu termínu realizace projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových
dílů s využitím aditivních technologií“ příjemce Technická univerzita v Liberci Regionální inovační program
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Informovala, že výbor hospodářského a regionálního rozvoje projednal body č. 40 – 44, 68 –
70, 86 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění. Dále vzal výbor na
vědomí písemné informace č. 61 k), i), h).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 118/20/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových dílů
s využitím aditivních technologií“ příjemce Technická univerzita v Liberci - Regionální
inovační program
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost Technické univerzity v Liberci, zastoupené Doc. Ing. Petrem Tůmou, CSc., o změnu v
projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních technologií",
mění
část usnesení zastupitelstva kraje č. 606/19/ZK ze dne 17. 12. 2019 příjemce Technická
univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 460 01 Liberce, IČ 46747885, v části termín
realizace projektu z původního 1. 3. 2020 - 31. 7. 2020 na 1. 3. 2020 - 30. 11. 2020
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení resortu řízení resortu hospodářského a
regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyrozumění
příjemce Technická univerzita v Liberci o změnách v projektu.
Termín: 15. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 40 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

41. Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na
„Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše 2020“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace
č. OLP/434/2020
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 119/20/ZK
Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na
„Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše 2020“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace
č. OLP/434/2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatele
Krkonoše – svazek měst a obcí na „Organizačně technické zajištění implementace
Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2020“,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace do výše 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898, na
projekt „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše 2020“,
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/434/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí se
sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/434/2020 Ing.
Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 3
HLASOVÁNÍ Č.: 41 PRO: 32
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

42. Vyhlášení Programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“ v rámci projektu
„Smart Akcelerator II Libereckého kraje“
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 120/20/ZK
Vyhlášení Programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“ v rámci projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“, vyhlašované v
rámci projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.500.000 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 „Asistenční
vouchery Libereckého kraje“, vyhlašované v rámci projektu "Smart Akcelerator II
Libereckého kraje", s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k
rozdělení ve výši 1.500.000 Kč, včetně povinných rezerv k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 31. 05. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 4
HLASOVÁNÍ Č.: 42 PRO: 31
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

43. Snížení závazku spolufinancování projektu „Transformace – Domov Sluneční dvůr,
p. o. – lokalita Lada“
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 121/20/ZK
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Snížení závazku spolufinancování projektu „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.
o. – lokalita Lada“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) snížení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Transformace - Domov
Sluneční dvůr - lokalita Lada“ z původní částky 22.800.000 Kč na novou částku do výše
10.233.325,72 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2020,
2) zvýšení předpokládané výše předfinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční
dvůr - lokalita Lada“ Libereckým krajem z původní částky 0 Kč na novou částku
12.566.674,27 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2020
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 11. 2027
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 43 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

44. Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký
kraj
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 122/20/ZK
Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
si vyhrazuje
ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
rozhodnutí o ustanovení politického zástupce Libereckého kraje pro místní Agendu 21 a
projekt Zdravý Liberecký kraj,
ustanovuje
s odkazem na platná Kritéria a Pravidla místní Agendy 21 Ing. Michala Kříže, člena Rady
Libereckého kraje, pověřeného řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, pro období od 26. 5. 2020 do skončení jeho
mandátu zodpovědným politikem pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, průběžně informovat zastupitelstvo kraje o
aktivitách realizovaných v rámci místní Agendy 21 a projektu Zdravý Liberecký kraj.
Termín: 26. 05. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 3
HLASOVÁNÍ Č.: 44 PRO: 33
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2
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Ing. Jitka Volfová sdělila, že dále se budou projednávat en bloc body č. 45 a 51. Požádala
Petra Tulpu o představení bodů.
Petr Tulpa představil body č. 45 a 51.
Bc. Martina Teplá, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Informovala, že výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost projednal body č. 45 – 56, 69
a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Ing. Jitka Volfová nechala hlasovat o každém bodu samostatně.
45. Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních operací
Předkladatel: Petr Tulpa
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 123/20/ZK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních operací
1.
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
2.
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
3.
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
4.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
5.
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková
organizace
6.
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1. Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace,
2.
3.
4.
5.
6.

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace,
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace,
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a to z důvodu pořízení nového nemovitého majetku a technického zhodnocení stávajícího
nemovitého majetku
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, rezort pro řízení školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení přílohy č. 1
zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
kraje.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 45 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

46. (51.) Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních operací
Předkladatel: Petr Tulpa
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 124/20/ZK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti - z důvodu majetkoprávních operací
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
se změnou příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1. Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
2.
3.
4.

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace

5.

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Jilemnice, příspěvková
organizace
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

6.
7.
8.
9.

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

10. Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
11. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace
12. Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
13. Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
a to z důvodu pořízení nového nemovitého majetku a technického zhodnocení stávajícího
nemovitého majetku
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a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu předložení přílohy č. 1
zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
kraje.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 46 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

47. (46.) Poskytnutí investiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání,
Rádlo – Vybudování jazykové učebny, výtvarné a hudební místnosti v rámci nové
budovy komunitní Liberecké Sudbury školy
Předkladatel: Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Zeptal se na převyšující poptávku nad nabídkou. Dotázal se, zda se o podporu mohou hlásit i
jiné školy, které chtějí nabízet takovéto formy vzdělávání. Zda se podpora bude orientovat jen
na tuto školu a zda nebude fungovat nějaký dotační program na podporu vzdělávání v celém
LK.
Petr Tulpa
Vysvětlil, že montessori a waldorfské školy již fungují v rozšířené podobě. Nikoliv jen
v jednom místě LK. Dále odpověděl, že se jedná o privátní školy a kapacita prozatím
vyhovuje území LK. Jedná se o jednorázovou pomoc na provoz, pomůcky a drobnosti, které
jsou potřeba a průběžně se doplňují.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 125/20/ZK
Poskytnutí investiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, Rádlo –
Vybudování jazykové učebny, výtvarné a hudební místnosti v rámci nové budovy
komunitní Liberecké Sudbury školy
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, IČO:
05306540, se sídlem č. ev. 8, 468 03 Rádlo, na akci č. 04808720000 „Spolek pro rozvoj
svobodného vzdělávání, Rádlo – Vybudování jazykové učebny, výtvarné a hudební místnosti
v rámci nové budovy komunitní Liberecké Sudbury školy“ do výše 500.000 Kč,
schvaluje
znění Smlouvy č. OLP/348/2020 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, mezi Libereckým krajem a Spolkem pro rozvoj svobodného vzdělávání, IČO:
05306540, se sídlem č. ev. 8, 468 03 Rádlo, na akci č. 04808720000 „Spolek pro rozvoj
svobodného vzdělávání, Rádlo – Vybudování jazykové učebny, výtvarné a hudební místnosti
v rámci nové budovy komunitní Liberecké Sudbury školy“ do výše 500.000 Kč
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/348/2020 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 47 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

Ing. Jitka Volfová sdělila, že dále budou projednávány en bloc body č. 48 a 50. Požádala
Petra Tulpu o představení bodů.
Petr Tulpa představil body č. 48 a 50.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Ing. Jitka Volfová nechala hlasovat o každém bodu samostatně.
48. Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních operací
Předkladatel: Petr Tulpa
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 126/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/20 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové
výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a 920 14 – kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku – Střední průmyslová škola strojní a
elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace
– Oprava střechy na hlavní budově Masarykova ulice, Liberec – dokončení
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/20, kterým se upravují ukazatele kapitol 920 04 –
kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a 920 14 – kapitálové
výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, v celkové výši 18.000.000 Kč
následovně
1. snížení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, ukazatel číslo akce 04501651421 – Střední průmyslová škola strojní a
elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace
– Oprava střechy na hlavní budově Masarykova ulice, Liberec – dokončení ve výši
18.000.000 Kč,
2. navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, ukazatel číslo akce 04501651421 – Střední průmyslová škola strojní a
elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace
– Oprava střechy na hlavní budově Masarykova ulice, Liberec – dokončení ve výši
18.000.000 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2020.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 48 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

49. (50.) Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních operací
Předkladatel: Petr Tulpa
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 127/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/20 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení vratek
nedočerpaných mimořádných příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje
na zabezpečení Stipendijního programu v roce 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/20, kterým se
1. navyšuje příjmová – zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 425.550 Kč
– navýšení nedaňových příjmů získaných z níže uvedených nedočerpaných dotací
poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2019 z kapitoly
912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, na
zabezpečení Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve
vybraných oborech vzdělání

IČ

poskytnutí
včetně
navýšení
příspěvku
usnesením
č.

nedočerpa
ný
příspěvek
ve výši

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace

14451018

209/19/RK

41.825 Kč

15. 1. 2020

Střední průmyslová škola technická, Jablonec
nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace

18385036

209/19/RK

124.150 Kč

15. 1. 2020

Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace

00082554

209/19/RK

22.400 Kč

7. 2. 2020

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace

49864688

209/19/RK

24.650 Kč

6. 2. 2020

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října
607, příspěvková organizace

00528714

209/19/RK

14.150 Kč

16. 1. 2020

Subjekt
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Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na
Bojišti 15, příspěvková organizace

00671274

209/19/RK,

130.850 Kč

6. 2. 2020

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad
Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace

00140147

209/19/RK,
2232/19/RK

7.250 Kč

11. 2. 2020

Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace

00526517

209/19/RK

23.450 Kč

21. 1. 2020

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace

60252776

209/19/RK
2232/19/RK

75 Kč

21. 1. 2020

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října
1390, příspěvková organizace

00581071

209/19/RK

13.500 Kč

31. 1. 2020

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace

00673731

209/19/RK

23.250 Kč

4. 2. 2020

Celkem
2.

425.550 Kč

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 912 04 – Účelové příspěvky
PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o částku 425.550 Kč, číslo akce
04500010000 – Stipendijní program pro žáky odborných škol

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2020.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 49 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

Ing. Jitka Volfová sdělila, že dále budou projednávány en bloc body č. 52 a 53. Požádala
Petra Tulpu o představení bodů.
Petr Tulpa představil body č. 52 a 53.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba
Shrnul nedostatky v materiálu bodu č. 53, kterých bylo mnoho. Požádal o úpravu tabulek a
grafů. Co se týká věcnosti, tak není uvedena část obyvatelstva v České Lípě. V České Lípě
není uveden průměrný věk. V materiálu není uvedeno vůbec nic o koronavirovém období a
jak se bude doba ve školství projevovat v dalším období.
Petr Tulpa
Oponoval, proč nepřipomínkoval RNDr. Gamba materiál ještě před jednáním ZK. Úpravy
budou provedeny. Materiál bez problémů prošel jednáním výboru. LK bude projednávat
s Asociací krajů distanční vzdělávání.
Ing. Jitka Volfová nechala hlasovat o každém bodu samostatně.
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50. (52.) Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za
školní rok 2018/2019
Předkladatel: Petr Tulpa
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 128/20/ZK
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2018/2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2018/2019
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2018/2019 Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy a zveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 50 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

51. (53.) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje
2020-2024
Předkladatel: Petr Tulpa
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 129/20/ZK
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 20202024
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024,
schvaluje
část Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje
2020-2024 týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných Libereckým
krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024 Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 51 PRO: 35
PROTI: 1
NEHLASOVAL: 1
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52. (54.) Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotace žadateli Krkonoše - svazek měst a
obcí na projekt „ Krkonošská magistrála“
Předkladatel: Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Ing. Vladimír Boháč, předseda výboru pro tělovýchovu a sport
Informoval, že výbor pro tělovýchovu a sport projednal body č. 54, 55, 69 a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 130/20/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotace žadateli Krkonoše - svazek měst a obcí na
projekt „ Krkonošská magistrála“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu subjektu Krkonoše – svazek měst
a obcí, Vrchlabí, IČO: 7015898, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, na projekt Krkonošská
magistrála, který nemá charakter podpory de minimis, akce číslo 04804980000,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/617/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
uzavírané mezi Libereckým krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí, IČO: 70157898, Zámek
1, 543 01 Vrchlabí
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/617/2020
k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 52 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

53. (55.) Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce
Svaz lyžařů České republiky, z. s., projekt s názvem „Mezinárodní mistrovství České
republiky ve skoku na lyžích a příprava skokanského areálu na Ještědu pro konání FIS
Cup ve skoku na lyžích 1. a 2. února 2020“
Předkladatel: Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Bc. Zuzana Kocumová
Vznesla dotaz, který zazněl i na výboru sportu, a to týkající se faktury ve výši 150.000 Kč na
pronájem areálu TRW. Na sportovním výboru zazněl požadavek, aby tato faktura byla na
zastupitelstvu kraje lépe vysvětlena.
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Petr Tulpa
Vysvětlil, že podpora šla na dvě záležitosti. Jedna akce proběhla v létě 2019 a druhá akce
byla příprava na mezinárodní závody na začátku února 2020. Na tuto akci v únoru ale nebylo
počasí, tak se akce přesunula na konec února 2020 a poté se závody zrušily. Během toho
došlo k úpravám nájezdové plochy a dopadové stopy. A to je obsah té faktury, která není
rozpoložkována. Slíbil na sportovním výboru, že rozpoložkování dodají.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 131/20/ZK
Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce Svaz
lyžařů České republiky, z.s., projekt s názvem „Mezinárodní mistrovství České
republiky ve skoku na lyžích a příprava skokanského areálu na Ještědu pro konání FIS
Cup ve skoku na lyžích 1. a 2. února 2020“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Svazu lyžařů České republiky, z.s., se sídlem Cukrovarnická 483/42,
Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 00537632, o změnu názvu, závazných parametrů a
celkových způsobilých výdajů projektu pod názvem „Mezinárodní mistrovství ČR ve skoku
na lyžích a příprava skokanského areálu na Ještědu pro konání FIS Cup ve skoku na lyžích
mužů a žen 1. a 2. února 2020“, na jehož realizaci byla schválena dotace z rozpočtu
Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 533/19/ZK ze dne 26. 11.
2019,
rozhoduje
o změně názvu a závazných parametrů projektu, o snížení celkových způsobilých výdajů a
snížení výše dotace na projekt „Mezinárodní mistrovství ČR ve skoku na lyžích a příprava
skokanského areálu na Ještědu pro konání FIS Cup ve skoku na lyžích mužů a žen 1. a 2.
února 2020“ z důvodu částečné nerealizace projektu v rozsahu FIS Cup ve skoku na lyžích z
důvodu nepříznivých klimatických podmínek
Celková výše
Název
způsobilých
příjemc
Název projektu
Parametry projektu
výdajů a výše
e
dotace

Původní název:
„Mezinárodní mistrovství ČR ve
skoku na lyžích a příprava
Svaz
skokanského areálu na Ještědu pro
lyžařů
konání FIS Cup ve skoku na lyžích
České
mužů a žen 1. a 2. února 2020“
republik
Nový název:
y, z.s
„Mezinárodní mistrovství ČR ve
skoku na lyžích a příprava
skokanského areálu na Ještědu“

Původní parametry:
Aktivní sportovci MMČR 40
osob,
Doba trvání akce MMČR – 1
den,
Aktivní sportovci FIS Cup
100 osob,
Doba trvání akce FIS Cup 2
dny
Nové parametry:
Aktivní sportovci MMČR
40 osob,
Doba trvání akce MMČR –
1 den
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Původní výše
způsobilých
výdajů a výše
dotace:
800.000 Kč
Nová výše
způsobilých
výdajů a výše
dotace:
218.845 Kč
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schvaluje
znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, individuální dotace, č. OLP/1649/2019, uzavřené mezi
spolkem Svaz lyžařů České republiky, z.s., IČO: 00537632, a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, po schválení změny projektu informovat
žadatele a zajistit předložení předmětného dodatku smlouvy k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 53 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

54. (56.) Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních operací
Předkladatel: Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 132/20/ZK
Změna názvu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace,
na Střední škole, Semily, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) změnu názvu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvkové organizace,
na Střední škola, Semily, příspěvková organizace, a to k 1. 9. 2020,
b) úplné znění zřizovací listiny Střední školy, Semily, příspěvkové organizace
a ukládá
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. 06. 2020
b) předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, žádost o změnu zápisu
Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvkové organizace, v rejstříku škol
a školských zařízení.
HLASOVÁNÍ Č.: 54

PRO:

35

PROTI: 0

Termín: 31. 07. 2020
ZDRŽEL SE: 2
NEHLASOVAL: 1
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55. (57.) Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál
Ing. Milan Kouřil, předseda výboru dopravy
Informoval, že výbor dopravy projednal body č. 57 – 60, 62, 65, 67, 69 a písemné informace
61. d), e), l), p), u), v), aa) a doporučil je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 133/20/ZK
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
novou přílohu č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ 70946078
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, o schválení nové přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.
Termín: 15. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 55 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

56. (58.) Smlouva o finanční spolupráci při realizaci akce „Dopravní terminál v
Rychnově u Jablonce nad Nisou“
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 134/20/ZK
Smlouva o finanční spolupráci při realizaci akce „Dopravní terminál v Rychnově u
Jablonce nad Nisou“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/560/2020 „Dopravní terminál v
Rychnově u Jablonce nad Nisou“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Rychnov u
Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ
00262552
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a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat o přijatém usnesení starostu města Rychnov u Jablonce nad Nisou,
2.

Termín: 15. 06. 2020
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit Smlouvu č. OLP/560/2020, hejtmanovi k podpisu.

HLASOVÁNÍ Č.: 56

PRO:

37

PROTI: 0

Termín: 30. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

57. (59.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do kapitoly
914 06 – Působnosti, odbor dopravy
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 135/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do kapitoly 914 06 – Působnosti,
odbor dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/20, kterým se
1. navyšují finanční zdroje kraje 2020 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 14.880.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, na akci „dopravní
obslužnost autobusová“ o částku 14.880.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 57 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

58. (60.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/20 – navýšení příjmů kraje a
navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a
III. třídy“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 136/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a
III. třídy“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/20, kterým se
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 1.570.000 Kč, a to
a) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 2.843 Kč,
b) zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, ve výši 1.567.157
Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investičního příspěvku poskytnutého
na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ dle
usnesení rady Libereckého kraje č. 1850/18/RK,
2.

navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, na akci
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“ ve výši 1.570.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 58 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

59. (61.) Písemné informace:
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 5. 2. 2020 do 5. 5. 2020
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje, a 3.
mimořádném zasedání rady kraje
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2020
d)
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji
e)
Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za hospodářský rok 2019, účetní
období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019“
f)
Návrh Memoranda ve věci společného postupu při zajištění pozemku pro sídlo,
krajské operační středisko a výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje v Liberci
g)
Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí o environmentálních
podmínkách k záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów"
h)
Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok
2019
i)
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok
2019
j)
Přehled veřejných zakázek na služby TDI a BOZP - pozemní a dopravní stavby
60
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l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
aa)
ab)
ac)
ad)

Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji
Zmařená investice - akce "Domov a centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou zateplení objektu"
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR - Agentura
regionálního rovoje, spol. s r.o. - jmenování člena dozorčí rady
Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje"
Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2020
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2019
Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. zasedání rady kraje a na 5. a 6.
mimořádném zasedání rady kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 7.,
8., 9., 10., 11., 12., a 13. mimořádném zasedání rady kraje
Informace o průběhu a přípravě pozemních a dopravních staveb Libereckého
kraje v roce 2020
Dopis Ministerstva dopravy k osazení svislého dopravního značení ve věci
omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. třídy z důvodu zpoplatnění
úseku silnice I/38 mýtným
Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu Libereckého kraje
Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje
2019/2020
Zpráva o činnosti projektu Křišťálové údolí za rok 2019
Informace o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím
souvisejících úkonů
Informace o Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS
12434/2020/522/JMr ze dne 27. 4. 2020, kterým byla Libereckému kraji uložena
pokuta ve výši 7.000.000 Kč

Předkladatel: členové rady kraje
Ing. Jitka Volfová, požádala o vyjmutí písemných informací k), z), aby byly projednány
zvlášť a zvlášť se o nich hlasovalo. Usnesení poté dostanou hromadně, a to po projednání
písmene k). Bude to usnesení č. 161/20/ZK.
Diskuze
Jiří Löffelmann
Představil písemnou informaci g). Polská strana schválila environmentální rozhodnutí 21. 1.
2020. Je to na dobu 24 let. Na toto LK podal odvolání a podání stížnosti proti přímé
vykonatelnosti rozhodnutí. Polská strana na toto nijak nereagovala a vydala licenci na základě
rozhodnutí na dobu 6 let mimo legislativní procesy, které jsou běžné a známé pro polskou
stranu. V Bruselu předal petici proti těžbě. Intenzivně se jedná s Ministerstvem životního
prostředí a Ministerstvem zahraničí a je vyvíjen tlak na Vládu ČR, aby podala žalobu na
Polsko. Nyní je to ve fázi dohody.
Hlasování o písemných informacích: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, aa, ab,
ac, ad
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 59 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2
Hlasování o písemné informaci: z)
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HLASOVÁNÍ Č.: 60

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

8

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

60. (62.) Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko – podání žádosti o
dotaci
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 137/20/ZK
Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko – podání žádosti o dotaci
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko“ s
celkovými náklady 32.579.715,36 Kč bez DPH, na Ministerstvo pro místní rozvoj, do
dotačního programu Podpora revitalizace území, podprogramu podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit podání žádosti o dotaci na akci „Demolice objektů v bývalém vojenském
prostoru Ralsko“ na Ministerstvo pro místní rozvoj, do dotačního programu Podpora
revitalizace území - podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Termín: 11. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 61 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

61. (63.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/20 – zapojení daru od ASEKOL
a.s. a rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a
zemědělství – Zoologická zahrada Liberec, p. o.
Předkladatel: Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 138/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/20 – zapojení daru od ASEKOL a.s. a
rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství –
Zoologická zahrada Liberec, p. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje do výše 100.000 Kč příjemci Zoologická
zahrada Liberec, p. o., IČ: 00079651, se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I, na
projekt „Ekologizace svozu a ukládání odpadu v areálech ZOO Liberec“,
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/20, kterým se
a) navyšují příjmy kraje 2020 ve výši 100.000 Kč z titulu přijatého finančního daru od
společnosti ASEKOL a.s., na základě uzavřené smlouvy č. OLP/142/2020 schválené
usnesením Rady Libereckého kraje č. 172/20/RK ze dne 4. 2. 2020,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odboru životního prostředí a
zemědělství, o celkovou částku 100.000 Kč a současně se zavádí nový specifický
ukazatel v kapitole 917 08 - Transfery – Hospodaření s odpady, v celkové výši
100.000 Kč,
2. smlouvu č. OLP/521/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do
výše 100.000 Kč příjemci Zoologická zahrada Liberec, p. o., IČ: 00079651, se sídlem
Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I, na projekt „Ekologizace svozu a ukládání odpadu v
areálech ZOO Liberec“
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020,
2.

Termín: 30. 06. 2020
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, uzavřít výše uvedenou schválenou smlouvu.

HLASOVÁNÍ Č.: 62

PRO:

36

PROTI: 0

Termín: 30. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

62. (64.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 132/20 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje - Program vodohospodářských akcí 2019
Předkladatel: Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 139/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 132/20 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Fondu ochrany vod Libereckého kraje - Program vodohospodářských akcí 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2019, v úhrnné výši 5.282.463,95 Kč
níže uvedeným příjemcům na akce do výše
Název
Dotace
v max.
IČ
Adresa/sídlo Název projektu
Parametry
příjemce
výši v Kč / podíl
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dotace
z celkových způs.
výdajů %
Obec Bělá

0027560 Bělá 142,
3
514 01 Bělá

Město
Osečná

Kanalizační stoka
A4 = 105 m,
Svatovítské
Kanalizační stoka
Osečná - kanalizace
0026306 náměstí 105,
A8-3-1 = 22 m,
II. etapa, stoky A4,
1
463 52
Kanalizační stoka
A8-3-1, A10, A11
Osečná
A10 = 37 m,
Kanalizační stoka
A11 = 80 m

VHS
Antonína
Turnov – 4929593 Dvořáka
Rokytnice 4
387, 511 01
nad Jizerou
Turnov

Obnova vodovodu

Rokytnice nad
Jizerou - obnova
ČOV - I. Etapa

Výměna vedení
vodovodu 959 m

2.000.000,53,23%

/

1.282.463,95
70%

/

ČOV Rokytnice nad
Jizerou I. etapa – 1 2.000.000,- / 70%
ks

schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 132/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 932 08
– Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí ve výši
5.282.463,95 Kč a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých akcí
v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí v
celkové výši 5.282.463,95 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2019, uzavíranou
1. mezi Libereckým krajem a Obcí Bělá, IČ: 00275603, se sídlem Bělá 142, 514 01 Bělá, na
projekt pod názvem „Obnova vodovodu“, č. OLP/793/2020,
2.

3.

mezi Libereckým krajem a Městem Osečná, IČ 00263061, se sídlem Svatovítské náměstí
105, 463 52 Osečná, na projekt pod názvem „Osečná - kanalizace II. etapa, stoky A4,
A8- 3-1, A10, A11“, č. OLP/618/2020,
mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, IČ 49295934,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, na projekt pod názvem „Rokytnice nad Jizerou obnova ČOV - I. etapa“, č. OLP/925/2020

a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020,
2.

Termín: 30. 06. 2020
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, uzavřít tři výše uvedené schválené smlouvy.

HLASOVÁNÍ Č.: 63

PRO:

37

PROTI: 0

Termín: 30. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 2

64

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

==================================================================
63. (65.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do kapitoly
914 06 – Působnosti, odbor dopravy
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 140/20/ZK
Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programů 6.1 a 6.3 Dotačního
fondu Libereckého kraje – oblast podpory DOPRAVA
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace obec Radvanec, se sídlem Radvanec 75, 473 01 Radvanec, IČO:
46750690, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Stezka pro chodce a
cyklisty Radvanec - Sloup“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 241/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
2. žádost příjemce dotace Mikroregion Frýdlantsko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO: 70946213, o prodloužení termínu
ukončení realizace projektu „DUR Heřmanička“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 6.3 – Podpora projektové
přípravy usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 202/18/ZK ze dne 29. 5. 2018,
3. žádost příjemce dotace Mikroregion Frýdlantsko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO: 70946213, o prodloužení termínu
ukončení realizace projektu „Heřmanička – projektová práce II“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 6.3 – Podpora
projektové přípravy usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 241/19/ZK ze dne 28.
5. 2019,
rozhoduje
1. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Stezka pro chodce a cyklisty
Radvanec - Sloup“ z 30. 10. 2020 na 30. 12. 2022 a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 12. 2020 na 18. 2. 2023,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „DUR Heřmanička“ z 31. 10. 2020 na
31. 1. 2021 a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z
20. 12. 2020 na 22. 3. 2021,
3.

o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Heřmanička – projektová práce II“ z
31. 12. 2020 na 30. 6. 2021 a prodloužením termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021,
schvaluje
1. znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2242/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Obcí Radvanec, se sídlem Radvanec
75, 473 01 Radvanec, IČO: 46750690, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Stezka pro chodce a
cyklisty Radvanec - Sloup“,
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2.

3.

znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3941/2018, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi dobrovolným svazkem Mikroregion
Frýdlantsko, IČO: 70946213, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „DUR Heřmanička“,
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2248/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi dobrovolným svazkem Mikroregion
Frýdlantsko, IČO: 70946213, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Heřmanička – projektová práce
II“

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky Ing. Janu Svitákovi,
náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 64 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

64. (66.) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 40 – I) obec
Ralsko, část Boreček – nové řešení zásobování obce pitnou vodou – II) obec Vrchovany
– vybudování nové kanalizační sítě
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 141/20/ZK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 40 – I) obec Ralsko,
část Boreček – nové řešení zásobování obce pitnou vodou – II) obec Vrchovany –
vybudování nové kanalizační sítě
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu č. 40 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obec Ralsko, část
Boreček a pro obec Vrchovany
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a
rozvoje venkova, informovat obec Ralsko, část Boreček a obec Vrchovany o usnesení
zastupitelstva kraje.
Termín: 12. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 65 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

65. (67.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/20 - snížení výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06
– Transfery, odbor dopravy; Oprava komunikace Jilem - Nístějka
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
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Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 142/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/20 - snížení výdajů v kapitole 920 06
– Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery,
odbor dopravy; Oprava komunikace Jilem - Nístějka
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Obce Poniklá se sídlem č. p. 65, 512
42 Poniklá, IČ 00276006, na projekt pod názvem „Oprava komunikace Jilem – Nístějka“,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/20, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, z nespecifikované
rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 800.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy, na novou akci „Oprava
komunikace Jilem - Nístějka“ ve výši 800.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže uvedenému žadateli o
dotaci na projekt ve výši 800.000 Kč
00276006
IČ
Příjemce dotace/
Obec Poniklá, č.p. 65, 512 42 Poniklá
žadatel/sídlo
Oprava komunikace Jilem - Nístějka
Název projektu
Oprava komunikace na p.p.č. 1864 v KÚ Přívlaka
Účel projektu
Název parametru
Oprava komunikace
projektu
m2
Měrná jednotka
5520
Hodnota parametru
Celkové plánované
800.000
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
100
nákladech projektu (%)
800.000
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
neinvestice
Termín realizace
1. 9. 2020 – 31. 10. 2021
projektu
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/911/2020 v rámci
podpory opravy komunikace na p. p. č. 1864/2 v KÚ Přívlaka, která bude sloužit jako
přístupová komunikace pro obyvatele části obce Přívlaka v době rekonstrukce mostu Na
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Mejtě, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Poniklá se sídlem č. p. 65, 512 42
Poniklá, IČ 00276006
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat o přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace,
2.

Termín: 01. 06. 2020
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/911/2020, po rozhodnutí o poskytnutí dotace zastupitelstvem kraje,

3.

Termín: 30. 06. 2020
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.

HLASOVÁNÍ Č.: 66

PRO:

38

PROTI: 0

Termín: 30. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

66. (68.) Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programů Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21, č. 2.5 - Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel a č. 2.2 - Regionální inovační
program
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 143/20/ZK
Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programů Dotačního fondu
Libereckého kraje č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21, č. 2.5 - Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel a č. 2.2 - Regionální inovační program
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace Město Lomnice nad Popelkou, se sídlem Husovo náměstí 6, 512
51 Lomnice nad Popelkou, IČO 00275905, o změnu závazného parametru, účelu,
celkových předpokládaných způsobilých výdajů a dotace projektu „Lomnice nad
Popelkou - místo, kde se dobře žije 2019“, na jehož realizaci byla schválena dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/19/ZK ze dne 27. 8. 2019,
2) žádost příjemce dotace Semínko země, z.s., se sídlem Jižní 466, 51301 Semily, IČO
22881735, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Víme, s čím si hrajeme?
2019/2020“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 363/19/ZK ze dne 27. 8. 2019,
3) žádost příjemce dotace Mikroregion Podkozákovsko, se sídlem Koberovy 102, 46822
Koberovy, IČO 70229724, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Jak na
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MA21 pod Kozákovem?!“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 363/19/ZK ze dne 27. 8. 2019,
4) žádost příjemce dotace Svazek obcí Novoborska, se sídlem náměstí Míru 1, 47301 Nový
Bor, IČO 68955057, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zavádění
principů MA21 ve Svazku obcí Novoborska“, na jehož realizaci byla schválena dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/19/ZK ze dne 27. 8. 2019,
5) žádost příjemce dotace Město Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 51401
Jilemnice, IČO 00275808, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Poradna
zdraví v Jilemnici“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 363/19/ZK ze dne 27. 8. 2019,
6) žádost příjemce dotace Město Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G. Masaryka
1, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820, o prodloužení termínu ukončení
realizace projektu „Koncepce rodinné politiky - podpora rodiny a seniorů“, na jehož
realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.6 –
Podpora místní Agendy 21 usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/19/ZK ze
dne 27. 8. 2019,
7) žádost příjemce dotace Obce Jeřmanice, se sídlem Pastevní 274, 46312 Jeřmanice, IČO
46744959, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Den Země Jeřmanice“, na
jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.6
– Podpora místní Agendy 21 usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/19/ZK
ze dne 27. 8. 2019,
8) žádost příjemce dotace Sportovní areál Polevsko s.r.o., se sídlem Lázeňská 822, 47301
Nový Bor, IČO 05977835, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Dny
outdoorových aktivit, pohybu v přírodě a zdravého životního stylu.“, na jehož realizaci
byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.6 – Podpora
místní Agendy 21 usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/19/ZK ze dne 27. 8.
2019,
9) žádost příjemce dotace Lucie Starostové, se sídlem Rumjancevova 1243/19a, 46601
Liberec, IČO 02544822, o zrušení závazného parametru projektu „ANUK - Dámská a
pánská móda s důrazem na kvalitu materiálu a řemeslné provedení.“, na jehož realizaci
byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 283/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
10) žádost příjemce dotace Moniky Strnádkové, se sídlem Radniční 547, 46841 Tanvald,
IČO 67210244, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Obnova tradic
ručního šití z korálku oblast Jizerských hor“, na jehož realizaci byla schválena dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 283/19/ZK
ze dne 25. 6. 2019,
11) žádost příjemce dotace Richarda Matějky, se sídlem Lázně Libverda 70, 46362 Lázně
Libverda, IČ 68970838, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Atelier
EDGART - výroba a propagace lněných výrobků 4.“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.
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283/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
12) žádost příjemce dotace Štěpána Kadlece, se sídlem 28. října 1164/13, 46601 Jablonec n.
N., IČ 04842049, o změnu závazného parametru projektu „POL ENO - Dřevěná zvířátka
z Jizerských hor“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 283/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
13) žádost příjemce dotace Pavly Petrnouškové, se sídlem Jabloňová 666, 46361 Raspenava,
IČ 88091074, o změnu závazného parametru projektu „Střípky regionu VI.“, na jehož
realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 –
Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 283/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
14) žádost příjemce dotace Jana Kakose, se sídlem Lestkov 118, 51263 Radostná pod
Kozákovem, IČ 73764230, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Vybavení
na trhy“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 283/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
15) žádost příjemce dotace Soni Anna-Marie Fišerové, se sídlem Poniklá 111, 51242
Poniklá, IČ 71876413, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Přádelna rozvoj“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 283/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
16) žádost příjemce dotace Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 46747885, o prodloužení termínu ukončení
realizace projektu „Metody a prostředky pro spojování plastových fólií“, na jehož
realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.2 –
Regionální inovační program usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 606/19/ZK
ze dne 17. 12. 2019,
17) žádost příjemce dotace Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 46747885, o prodloužení termínu ukončení
realizace projektu „Protipožární ochranné vrstvy pro polymerní a jiné materiály“, na
jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.2
– Regionální inovační program usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 606/19/ZK
ze dne 17. 12. 2019,
18) žádost příjemce dotace Zlatnický atelier Tomka, se sídlem 5. května 1785, 511 01
Turnov, IČO 2977770, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Ochranné
nanovrstvy pro zvýšení užitné hodnoty šperků“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.2 – Regionální inovační program
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 606/19/ZK ze dne 17. 12. 2019,
19) žádost příjemce dotace Eva Hrstková, se sídlem Chmelařská 131, Liberec XXXVratislavice nad Nisou, PSČ 46311, IČO 75430487, o prodloužení termínu ukončení
realizace projektu „Prototyp zimní péřová bunda KWAK V1.0“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.2 – Regionální
inovační program usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 606/19/ZK ze dne 17.
12. 2019,
20) žádost příjemce dotace frenski s. r. o., se sídlem Sněžná 777, Liberec XV-Starý Harcov,
460 15 Liberec, IČO 63146916, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Vývoj a výroba prototypu plastových dílů a hrotu z tvrdokovu na hole pro běžecké
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lyžování“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.2 – Regionální inovační program usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 606/19/ZK ze dne 17. 12. 2019,
rozhoduje
1) o změně závazného parametru z původního „akce – kpl - 6“ na nový „akce – kpl - 4“,
účelu z původního „Pořádáním akcí a kampaní podporovat zdraví, zdravý životní styl
obyvatel a jejich zapojení do rozvoje města (Vesmír v půdě – Den Země, Den zdraví,
zapojení se do akce Ukliďme Česko, soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu, kulaté
stoly)“ na nový „Pořádáním akcí a kampaní podporovat zdraví, zdravý životní styl
obyvatel a jejich zapojení do rozvoje města (kulaté stoly, rodinný dýchánek, zdravotní
přednášky, Den zdraví)“, celkových předpokládaných způsobilých výdajů z původní výše
„49.000 Kč“ na novou výši „32.666,67 Kč“ a dotace z původní výše „24.000 Kč“ na
novou výši „16.000 Kč“ u projektu „Lomnice nad Popelkou - místo, kde se dobře žije
2019“,
2) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Víme, s čím si hrajeme? 2019/2020“
z původního 30. 6. 2020 na nový 31. 8. 2020 a o prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z původního 19. 8. 2020 na nový 20. 10. 2020,
3) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Jak na MA21 pod Kozákovem?!“ z
původního 30. 6. 2020 na nový 31. 12. 2020 a o prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z původního 19. 8. 2020 na nový 19. 2. 2021,
4) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zavádění principů MA21 ve Svazku
obcí Novoborska“ z původního 30. 6. 2020 na nový 30. 9. 2020 a o prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z původního 19. 8. 2020 na nový 19. 11.
2020,
5) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Poradna zdraví v Jilemnici“ z
původního 30. 6. 2020 na nový 31. 8. 2020 a o prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z původního 19. 8. 2020 na nový 20. 10. 2020,
6) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Koncepce rodinné politiky - podpora
rodiny a seniorů“ z původního 1. 6. 2020 na nový 30. 10. 2020 a o prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z původního 21. 7. 2020 na nový 19. 12.
2020,
7) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Den Země Jeřmanice“ z původního
30. 6. 2020 na nový 31. 12. 2020 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z původního 19. 8. 2020 na nový 19. 2. 2021,
8) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Dny outdoorových aktivit, pohybu v
přírodě a zdravého životního stylu.“ z původního 30. 6. 2020 na nový 28. 2. 2021 a o
prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z původního 19. 8.
2020 na nový 19. 4. 2021,
9) o zrušení závazného parametru „Poplatek za prodejní akce – ks - 3“ u projektu „ANUK Dámská a pánská móda s důrazem na kvalitu materiálu a řemeslné provedení.“,
10) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Obnova tradic ručního šití z korálku
oblast Jizerských hor“ z 30. 6. 2020 na 30. 6. 2021 a o prodloužení termínu pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2020 na 19. 8. 2021,
11) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Atelier EDGART - výroba a
propagace lněných výrobků 4.“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020 a o prodloužení termínu pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2020 na 19. 2. 2021,
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12) o změně závazného parametru z původního „Poplatek za prodejní akce – ks - 1“ na nový
„Kotoučová pila s příslušenstvím – ks - 1“ u projektu „POL ENO - Dřevěná zvířátka z
Jizerských hor“,
13) o změně závazného parametru z původního „Fotoaparát a příslušenství – ks - 1“ na nový
„Šicí stroj – ks - 1“ u projektu „Střípky regionu VI.“,
14) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Vybavení na trhy“ z 30. 6. 2020 na
30. 9. 2020 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z
19. 8. 2020 na 19. 11. 2020,
15) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Přádelna - rozvoj“ z 30. 6. 2020 na
31. 12. 2020 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z
19. 8. 2020 na 19. 2. 2021,
16) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Metody a prostředky pro spojování
plastových fólií“ z 30. 11. 2020 na 31. 12. 2020 a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2021 na 19. 2. 2021,
17) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Protipožární ochranné vrstvy pro
polymerní a jiné materiály“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020 a prodloužení termínu pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2020 na 19. 2. 2021,
18) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Ochranné nanovrstvy pro zvýšení
užitné hodnoty šperků“, z 31. 8. 2020 na 30. 9. 2020 a prodloužení termínu pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 10. 2020 na 19. 11. 2020,
19) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Prototyp zimní péřová bunda KWAK
V1.0“ z 31. 12. 2020 na 28. 02. 2021 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 2. 2021 na 19. 4. 2021,
20) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Vývoj a výroba prototypu plastových
dílů a hrotu z tvrdokovu na hole pro běžecké lyžování“ z 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021 a
prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2021 na 20.
5. 2021,
schvaluje
1) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3669/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou, se
sídlem Husovo náměstí 6, 51251 Lomnice nad Popelkou, IČO: 00275905, a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna závazného parametru, účelu, celkových
předpokládaných výdajů a dotace projektu „Lomnice nad Popelkou - místo, kde se dobře
žije 2019“,
2) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3681/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Semínko země, z.s., se sídlem Jižní
466, 51301 Semily, IČO: 22881735, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Víme, s čím si hrajeme?
2019/2020“,
3) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3684/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Mikroregion Podkozákovsko, se
sídlem Koberovy 102, 46822 Koberovy, IČO: 70229724, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Jak
na MA21 pod Kozákovem?!“,
4) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3676/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Svazkem obcí Novoborska, se sídlem
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náměstí Míru 1, 47301 Nový Bor, IČO: 68955057, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu
„Zavádění principů MA21 ve Svazku obcí Novoborska“,
5) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3688/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Městem Jilemnice, se sídlem
Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice, IČO: 00275808, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu
„Poradna zdraví v Jilemnici“,
6) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3690/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Město Hodkovice nad Mohelkou, se
sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 00262820, a
Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného
vyúčtování projektu „Koncepce rodinné politiky - podpora rodiny a seniorů“,
7) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3686/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Obcí Jeřmanice, se sídlem Pastevní
274, 46312 Jeřmanice, IČO: 46744959, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Den Země Jeřmanice“,
8) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3672/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Sportovním areálem Polevsko s.r.o.,
se sídlem Lázeňská 822, 47301 Nový Bor, IČO: 05977835, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Dny
outdoorových aktivit, pohybu v přírodě a zdravého životního stylu.“,
9) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2715/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Lucií Starostovou, se sídlem
Rumjancevova 1243/19a, 46601 Liberec, IČO: 02544822, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je zrušení závazného parametru projektu „ANUK - Dámská a pánská móda s
důrazem na kvalitu materiálu a řemeslné provedení.“,
10) znění dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/2717/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Monikou Strnádkovou, se sídlem
Radniční 547, 46841 Tanvald, IČO: 67210244, a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Obnova tradic
ručního šití z korálku oblast Jizerských hor“,
11) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2720/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Richardem Matějkou, se sídlem
Lázně Libverda 70, 46362 Lázně Libverda, IČ: 68970838, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu
„Atelier EDGART - výroba a propagace lněných výrobků 4.“,
12) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2721/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Štěpánem Kadlecem, se sídlem 28.
října 1164/13, 46601 Jablonec n. N., IČ: 04842049, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna závazného parametru projektu „POL ENO - Dřevěná zvířátka z
Jizerských hor“,
13) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2701/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Pavlou Petrnouškovou, se sídlem
Jabloňová 666, 46361 Raspenava, IČ: 88091074, a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna závazného parametru projektu „Střípky regionu VI.“,
14) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2712/2019, o poskytnutí účelové dotace z
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Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Janem Kakosem, se sídlem Lestkov
118, 51263 Radostná pod Kozákovem, IČ: 73764230, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu
„Vybavení na trhy“,
15) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2736/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Soňou Anna-Marie Fišerovou, se
sídlem Poniklá 111, 51242 Poniklá, IČ: 71876413, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu
„Přádelna - rozvoj“,
16) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/54/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Technickou univerzitou v Liberci, se sídlem
Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 46747885, a
Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného
vyúčtování projektu „Metody a prostředky pro spojování plastových fólií“,
17) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/56/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Technickou univerzitou v Liberci, se sídlem
Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 46747885, a
Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného
vyúčtování projektu „Protipožární ochranné vrstvy pro polymerní a jiné materiály“,
18) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5670/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Zlatnický atelier Tomka, se sídlem 5.
května 1785, 511 01 Turnov, IČO: 2977770, a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Ochranné
nanovrstvy pro zvýšení užitné hodnoty šperků“,
19) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5677/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Evou Hrstkovou se sídlem
Chmelařská 131, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, PSČ 46311, IČO: 75430487, a
Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného
vyúčtování projektu „Prototyp zimní péřová bunda KWAK V1.0“,
20) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5676/2019, o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi frenski s. r. o., se sídlem Sněžná 777,
Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČO: 63146916, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu
„Vývoj a výroba prototypu plastových dílů a hrotu z tvrdokovu na hole pro běžecké
lyžování“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky Ing. Michalu Křížovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 67 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 4

67. (70.) Navýšení závazku spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční
dvůr p. o. – lokalita Jestřebí“
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 144/20/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.
o. – lokalita Jestřebí“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládaného spolufinancování projektu „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. – lokalita Jestřebí“ z původní částky 15.722.000 na novou částku do
výše 28.721.440 Kč a jeho rozložení v letech 2016 – 2026,
2) snížení předpokládané výše předfinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční
dvůr, p. o. – lokalita Jestřebí“ Libereckým krajem z původní částky 58.743.000 Kč na
novou částku 57.989.984 Kč a jeho rozložení v letech 2016 – 2026
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 11. 2027
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 3
HLASOVÁNÍ Č.: 68 PRO: 32
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 4

68. (71.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do kapitoly
914 06 – Působnosti, odbor dopravy
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 145/20/ZK
Změna zástupce ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za
Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
odvolává
Ing. Radku Loučkovou Kotasovou členku Zastupitelstva Libereckého kraje, z funkce členky
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za Liberecký kraj pro funkční
období 2016 – 2020,
volí
Ing. Michala Kříže, člena rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, do funkce člena Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod za Liberecký kraj pro funkční období 2016 – 2020
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, informovat o přijatém usnesení Ing. Helenu Kubíčkovou,
ředitelku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a Bc. Pavla Hečka,
předsedu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 69 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 4

69. (72.) Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 146/20/ZK
Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblast
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 800.000
Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/právní
forma

Město Dubá/obec

IČ

00260479

Sídlo

Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá

Název projektu:

Obnova objektu bývalé SUŠÁRNY CHMELE3. etapa (CELKOVÁ OPRAVA FASÁD A
OBNOVA ZASTŘEŠENÍ SEVERNÍ
KRUHOVÉ VĚŽE)

Účel projektu:

Účelem projektu je záchrana, stabilizační opravy,
úpravy a korektivní obnova nemovité kulturní
památky, která je zároveň unikátem (technickou
památkou) a zároveň památníkem na významnou
etapu hostire regionu.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Omítky vnějších stěn (hrubé, hladké, římsy)
m2 736
Nová okna ks 47
Nová vrata dvoukřídlá ks 2
Nová střecha střední sušící věže kpl 1

Dotace ve výši v Kč:

800.000,-
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Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

30,49 %
1. 4. 2020 – 15. 11. 2020

NE
De minimis:
2) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši
500.000 Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/ právní
forma:

Obec Stovlínky/obec

IČ:

0524751

Sídlo:

Stvolínky 53, 471 02 Stvolínky

Název projektu:

Zámek Stvolínky – výměna okenních výplní II.
NP

Účel projektu:

Oprava spočívá v kompletní výměně všech
stávajících novodobých oken v rozsahu II.
nadzemního podlaží za okna nová.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Okno ks 31

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

31, 66 %

Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Termín realizace:

1. 4. 2020 – 15. 11. 2020

NE
De minimis:
3) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši
500.000 Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/právní
forma

statutární město Liberec/obec

IČ

00262978

Sídlo

Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

Název projektu:

Rekonstrukce kaple Božího hrobu

Účel projektu:

Cílem projektu je kompletní zrestaurování kaple
Božího hrobu v zahradě kostela Nalezení sv.
Kříže a jeho důstojné začlenění do barokního
zahradního areálu zmíněného kostela, které se
tímto stanou atraktivním zastavením pro
návštěvníky památek.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Rekonstrukce kaple Božího hrobu kpl 1

Dotace ve výši v Kč:

500.000
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Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

25,13 %
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

NE
De minimis:
4) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši
800.000 Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/právní
forma

Obec Ždírec/obec

IČ

00673463

Sídlo

Ždírec 7, 472 01 Ždírec

Název projektu:

Obnova památkově chráněné komunikace v
Bořejově

Účel projektu:

Jedná se o kompletní rekonstrukci páteřní
komunikace. Dojde k narovnání podélného i
příčného spádu, zpevnění podkladních vrstev a
přeložení dlažby.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Památkově chráněná komunikace ks 1

Dotace ve výši v Kč:

800.000

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

34,23 %

Termín realizace:

1. 9. 2020 – 31. 12. 2020

NE
De minimis:
5) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši
500.000 Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/právní
forma

Petr Pivoňka/fyzická osoba nepodnikající

Datum narození

26. 4. 1965

Bydliště

Na Petřinách 1250/79, 162 00 Praha 6

Název projektu:

Obnova podlah v interiérech Beranova
hostince

Účel projektu:

Pokračování průběžně probíhající obnovy
významného zástupce lidové architektury
Českodubska a kulturní památky Beranova
hostince e. č. 14 v Trávníčku. Jedná se o pátý rok
obnovy.
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Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Mykologický posudek ks 1
Mikrovlná sanace ploch m2 95
Úprava úžlabí m 5
Oprava dřevomorkou poškozených částí sálu
celek 1
Nová skladba provětrávané podlahy, pokládka
dlažby m2 13
Zednické práce na nových skladbách podlah 1.05
a 1.06 m2 25
Instalatérské práce celek 1

Dotace ve výši v Kč:

500.000

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

58,82 %
1. 1. 2020 – 15. 12. 2020

Termín realizace:

NE
De minimis:
6) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši
1.500.000 Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/právní
forma

Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní
Police/církve a náboženské společnosti

IČ

48282553

Sídlo

Křižíkova 49, 471 06 Horní Police

Název projektu:

Obnova areálu Poutního kostela Navštívení
Panny Marie v Horní Polici etapa 2020

Účel projektu:

Projekt pokračuje v řešení havarijního stavu
nemovité národní kulturní památky a její
zpřístupnění. Předmětem projektu jsou stavební a
restaurátorské práce na nádvoří a zahradě,
přístupových schodištích, dokončovací práce.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Schodiště ks 2
Kovaná brána ks 1
Dlažba kpl 1
Lavičky ks 4

Dotace ve výši v Kč:

1.500.000,- Kč

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

9,58 %

Termín realizace:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

NE
De minimis:
7) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši
900.000 Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/ právní
forma:

Klášter dominikán Jablonné v Podještědí/církve a
náboženské společnosti
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IČ:

18383807

Sídlo:

Jablonné v Podještědí

Název projektu:

Obnova elektroinstalace a osvětlení baziliky
minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném
v Podještědí

Účel projektu:

Účelem je nahradit dosloužilou původní
elektroinstalaci a provizorní osvětlení novými,
lépe odpovídajícími významu národní kulturní
památky.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Silnoproudá elektrotechnika kpl 1
Silnoproudé osvětlení kpl 1

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

16,88 %

900.000
Dotace ve výši v Kč:
8) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 500.000
Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/ právní
forma:

Římskokatolická farnost Zlatá Olešnice/ církve a
náboženské společnosti

IČ:

49295870

Sídlo

Bozkov 37, 512 13 Bozkov

Název projektu:

Odstranění vlhkosti z konstrukce
kostela sv. Martina – III. etapa

Účel projektu:

Odstranění vlhkosti z konstrukce kostela objektu
kostela sv. Martina – III. Etapa spočívající
v provedení odvlhčujících úprav interiéru a
napojení na odvětrání dle projektu. Jako
související práce bude provedena obnova
elektroinstalace.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Dlažba podlahy rozebrání + položení m2 37
Izolační a provětrávací desky na zdivo m2 72
Napojení na vnější větrání kpl 1
Obnova elektroinstalace kpl 1

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

71,14 %

Dotace ve výši v Kč:

500.000

Termín realizace:

1. 5. 2019 – 30. 4. 2020

De minimis:
schvaluje

NE
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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
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07, oblast podpory: 7 Kultura,
památková péče a cestovní ruchu po projednání v zastupitelstvu kraje k podpisu Ing. Květě
Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to
na základě zmocnění PM 20/2018.
Termín: 31. 07. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 70 PRO: 33
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 5

70. (73.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/20 – úprava kapitoly 91707 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního
daru Městu Nový Bor za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém kraji
Předkladatel: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 147/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/20 – úprava kapitoly 91707 – Transfery,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru
Městu Nový Bor za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč Městu Nový Bor, se sídlem náměstí Míru 1,
473 01 Nový Bor, IČ 00260771, za vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší přípravu a
realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón za rok 2019,
schvaluje
1) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 145/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 917
07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel
„Odměna za vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“,
v celkové výši 100.000 Kč a současně se navyšují výdaje, zavádí nový specifický
ukazatel v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v úhrnném objemu 100.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) darovací smlouvu č. OLP/1091/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem
Nový Bor o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč
a ukládá
81

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 05. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 71 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3
Ing. Květa Vinklátová předala Mgr. Jaromíru Dvořákovi, zastupiteli a starostovy města Nový
Bor, šek v hodnotě 100.000 Kč za Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón.
71. (74.) Dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na
podporu turistických oblastí, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch –
změna podmínek plnění dotací a související termíny
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 148/20/ZK
Dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
turistických oblastí, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – změna
podmínek plnění dotací a související termíny
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace Krkonoše, svazek měst a obcí, se sídlem Zámek 1, 543 01
Vrchlabí, IČO: 70157898, o změnu v plnění dotace a povinných aktivitách, termínu pro
proplácení záloh projektu Podpora rozvoje turistické oblasti Krkonoše 2020, na jehož
realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery,
na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 66/20/ZK ze dne 25. února 2020,
2) žádost příjemce dotace Sdružení Český ráj, z.s., se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01
Turnov, IČO: 15045838, o změnu v plnění dotace a povinných aktivitách, termínu pro
proplácení záloh projektu Podpora rozvoje turistické oblasti Český ráj, na jehož realizaci
byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na
základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 66/20/ZK ze dne 25. února 2020,
3) žádost příjemce dotace DMO Lužické a Žitavské hory, z.s,, se sídlem Dolní Prysk 17,
47115 Prysk, IČO: 07195371, o změnu v plnění dotace a povinných aktivitách, termínu
pro proplácení záloh projektu Podpora rozvoje turistické oblasti Lužické hory, na jehož
realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery,
na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 66/20/ZK ze dne 25. února 2020,
4) žádost příjemce dotace Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko,
Frýdlantsko a Tanvaldsko, se sídlem Nitranská 410/10, 46007 Liberec, IČO: 75057760, o
změnu v plnění dotace a povinných aktivitách, termínu pro proplácení záloh projektu
Podpora rozvoje turistické oblasti Jizerské hory, na jehož realizaci byla přiznána dotace z
rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 66/20/ZK ze dne 25. února 2020,
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rozhoduje
1) o změně podmínek dotace a plnění povinných aktivit uvedených v příloze číslo 2
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
turistických oblastí uzavřené mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci, a to
- změnou původních aktivit: „min 2 setkání infocenter (3 body za každé setkání, tzn. 6
bodů) “ na nové aktivity: „2 setkání infocenter (3 body za každé setkání, tzn. 6 bodů) –
možno uspořádat i na online platformě“,
-

-

-

změnou původní aktivity: „min. 1 setkání podnikatelů“ na nové aktivity: „2 setkání
podnikatelů (3 body za každé setkání, tzn. 6 bodů) – možno uspořádat i na online
platformě“,
změnou původních aktivit: „vytvoření 6 tipů na výlet včetně překladu do NJ, PJ, AJ (4
body za každý tip, tzn. 24 bodů) na nové aktivity: „vytvoření 12 tipů na výlet včetně
překladu do NJ, PJ, AJ (2 body za každý tip, tzn. 24 bodů). 6 tipů libovolně, 3 tipy – pro
rodiny s dětmi, 3 tipy – neznámá místa,
nahrazením původní aktivity: „povinná účast na veletrhu Konventa 2020 v rámci
projektu Libereckého kraje (4 body) novou aktivitou: „7) aktivní spolupráce na
celokrajské propagační kampani na podporu restartu cestovního ruchu
a)

vytipování a příprava podkladů čtyř okruhů po tzv. neznámých místech (1 bod za
okruh, tzn. 4 body celkem),
b) aplikace kampaně a její podpora v rámci propagačních kanálů DMO – web, sociální
sítě, inzerce atd. (3 body),
-

přesunem povinných aktivit uvedených v tabulce v příloze číslo 2 smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a to setkání infocenter, setkání podnikatelů,
vzdělávací kurz pro účastníky v destinaci, vzdělávací kurz pro zaměstnance, výjezdní
porada do plnění v rámci 3 zálohy v říjnu 2020. A přidáním nové aktivity „spolupráce na
letní kampani Libereckého kraje“ do plnění v rámci druhé a třetí zálohy,

- úpravou bodového ohodnocení plnění jednotlivých aktivit,
2) o změně termínu pro proplacení druhé zálohy z 31. 5. 2020 na 30. 6. 2020,
schvaluje
znění vzoru dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje na podporu turistických oblastí, uzavřené mezi Libereckým krajem a Sdružením Český
ráj (č. OLP/1002/2020), Krkonoše – svazek obcí a měst (č. OLP/998/2020), Lužické a
Žitavské hory (č. OLP/973/2020), JIZERSKÉ HORY - Turistický region Jizerské hory
Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko (č. OLP/989/2020), kterým se upravuje
znění přílohy číslo 2 smlouvy Podmínky dotace pro turistické oblasti (plnění povinných
aktivit) a změna termínu proplacení druhé zálohy z 31. 5. 2020 na 30. 6. 2020
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatků ke smlouvám o
poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady
kraje, pověřené vedením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zmocněné k
jejímu podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 72 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3
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72. (76.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 151/20 snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, odboru ekonomiky – položka „Kofinancování IROP a TOP“,
snížení výdajů kapitoly 917 07 – transfery, odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a navýšení výdajů kapitoly 923 07 - Spolufinancování EU, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 149/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 151/20 snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, odboru ekonomiky – položka „Kofinancování IROP a TOP“,
snížení výdajů kapitoly 917 07 – transfery, odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a navýšení výdajů kapitoly 923 07 - Spolufinancování EU, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 151/20, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, odbor ekonomiky, položka „Kofinancování IROP a TOP“ celkem o
částku 1.054.500 Kč, snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, položka „Občanské sdružení – Anifilm – festival animovaných
filmů o částku 500.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 07 –
Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, celkem o částku
1.554.500 Kč, kde se
a) navyšuje dílčí ukazatel: č. akce 07600171705 – Muzeum Českého ráje v Turnově,
příspěvková organizace, „MČRT Restaurování historických artefaktů, návratná finanční
výpomoc“ ve výši 900.000 Kč,
b) zavádí nový dílčí ukazatel: č. akce 07600181702 – Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvková organizace, „SML Geomorfologie severních svahů Jizerských hor, návratná
finanční výpomoc“ ve výši 357.000 Kč,
c) zavádí nový dílčí ukazatel: č. akce 07600191702 – Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvková organizace, „SML Podpora učitelů přírodopisu, návratná finanční výpomoc“
ve výši 297.500 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 19. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 73 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

73. (77.) Darování ochranných prostředků složkám IZS
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 150/20/ZK
Darování ochranných prostředků složkám IZS
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí věcného daru v rozsahu 100.000 (slovy: jedno sto tisíc) kusů nanofiltrů
pro Českou republiku - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem Nám.
Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec I – Staré Město, IČO: 72050501,
b) o poskytnutí věcného daru v rozsahu 100.000 (slovy: jedno sto tisíc) kusů nanofiltrů
pro Českou republiku – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34
Praha 7, IČO: 00007064 - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414,
c)

o poskytnutí věcného daru v rozsahu 130.000 (slovy: jedno sto třicet tisíc) kusů
nanofiltrů pro Českou republiku – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3,
170 34 Praha 7, IČO: 00007064 - Generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

a ukládá
Martinovi Půtovi, hejtmanovi, informovat obdarované o přijatém usnesení.
Termín: 01. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 74 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

74. (82.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 157/20 – Financování sociálních
služeb v r. 2020 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu –
výsledky 2. kola dotačního řízení (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 151/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 157/20 – Financování sociálních služeb v r.
2020 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu – výsledky 2.
kola dotačního řízení (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.157/20, 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 2020, v celkové výši
23.838.328 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje
a)

snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
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z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 23.838.328 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 23.838.328 Kč,
2) vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a
sociálních věcí na r. 2020,
3) 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 r. 2020,
rozhoduje 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 r. 2020 v úhrnném objemu 23.838.328 Kč, níže uvedeným
příjemcům na rok 2020 do výše

Název

IČO

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Registrační
číslo služby

Sídlo

Matoušova
406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

Druh služby

Kofinancování sociální
služby
(2. kolo financování)
v Kč

3959325 raná péče

731.000,00

Člověk v tísni, o.p.s.

Šafaříkova
635/24
25755277 Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2

nízkoprahová
5235056 zařízení pro
děti a mládež

202.000,00

Člověk v tísni, o.p.s.

Šafaříkova
635/24
25755277 Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2

5713240

terénní
programy

112.000,00

DH Liberec, o.p.s.

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
27298523 Harcov
460 15 Liberec
15

7044506

chráněné
bydlení

458.000,00

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

5. května 193/2
Jablonec nad
73633992 Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

nízkoprahová
3428319 zařízení pro
děti a mládež

267.000,00

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

5. května 193/2
Jablonec nad
73633992 Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

sociálně
aktivizační
7080749
služby pro
rodiny s dětmi

264.000,00
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Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

5. května 193/2
Jablonec nad
73633992 Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

DS Sychrov s.r.o.

Radimovice
č.e.46
8207364 463 44 Sychrov

DS Sychrov s.r.o.

Radimovice
č.e.46
8207364 463 44 Sychrov

FOKUS Liberec o.p.s.

Maják Hrádek z. ú.

Maják NMPS, z. ú.

Maják NMPS, z. ú.

Nezvalova
662/18
Liberec XV-Starý
46749411
Harcov
460 15 Liberec
15
Moskevská 438
463 34 Hrádek
8751641 nad Nisou

MĚSTO CVIKOV

Náměstí
Osvobození 63
260410
Cvikov I
471 54 Cvikov

7826049

domovy pro
seniory

domovy se
1226991 zvláštním
režimem

3661910

Švermova 853
463 65 Nové
8848254 Město pod
Smrkem

Maják Plus, z. ú.

domovy se
3055579 zvláštním
režimem

nízkoprahová
8752756 zařízení pro
děti a mládež

Švermova 853
463 65 Nové
8848254 Město pod
Smrkem

Konopná 776/8
Liberec XIV7934335 Ruprechtice
460 14 Liberec
14

nízkoprahová
8492814 zařízení pro
děti a mládež

Brunnerova
1011/3
Praha 17 - Řepy
163 00 Praha 618

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

133.000,00

11.816.000,00

1.940.005,00

1.586.223,00

931.000,00

576.600,00

nízkoprahová
7356784 zařízení pro
děti a mládež

759.500,00

nízkoprahová
8935632 zařízení pro
děti a mládež

960.000,00

2700736

pečovatelská
služba

220.000,00

1201824

chráněné
bydlení

317.000,00

Národní ústav pro autismus,
z.ú.

26623064

Návrat, o.p.s.

Široká 304/68
27323773 Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

7228496 azylové domy

880.000,00

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849
Česká Lípa
27283518
470 01 Česká
Lípa 1

sociální služby
poskytované
ve
4501907
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče

500.000,00
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Oblastní charita Most

Petra
Jilemnického
70828920 2457/1
Most
434 01 Most 1

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387
473 01 Nový Bor

Bavlnářská 523
854930 Podmoklice
513 01 Semily

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

562.000,00

nízkoprahová
2930990 zařízení pro
děti a mládež

403.000,00

pečovatelská
služba

220.000,00

3949768

počet
služeb

Celkem

nízkoprahová
8501960 zařízení pro
děti a mládež

21

23.838.328,00

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020,
Termín: 31. 07. 2020
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
Smlouvy a Dodatky 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 r. 2020.
HLASOVÁNÍ Č.: 75

PRO:

35

PROTI: 0

Termín: 30. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

75. (83.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 155/20 – navýšení příjmů
Libereckého kraje a výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, odvod
na MPSV v souvislosti s projektem „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se
zdravotním postižením v Libereckém kraji“
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 152/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 155/20 – navýšení příjmů Libereckého kraje a
výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, odvod na MPSV v
souvislosti s projektem „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním
postižením v Libereckém kraji“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 155/20, kterým se
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1.

2.

navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 ve výši 18.000 Kč z titulu
úhrady smluvní pokuty od společnosti Fokus Liberec o.p.s. v rámci projektu „Podpora a
rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ (reg.
číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862),
navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje 2020 v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor
sociálních věcí, č. a. 56000 0000 Strategie sociálních služeb poskytovatelů a obcí o
částku 18.000 Kč, z toho 14.656,12 Kč za účelem odvodu MPSV na základě výzvy a
3.343,88 Kč za účelem navýšení položky nákup ostatních služeb

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 15. 07. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 76 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

Přestávka od 13.05 – do 14.05 hodin.
Martin Půta zahájil odpolední blok jednání zastupitelstva kraje ve 14.05 hodin a konstatoval,
že je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
76. (85.) Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s., ze
dne 6. 11. 2013 – nové financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“
Předkladatel: Martin Půta
 Přivítal na jednání zastupitelstva kraje MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., generálního
ředitele KNL, a.s., prof. Ing. Petra Moose, CSc., vedoucího projektu Modernizace
KNL, a.s., a prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, člena Řídícího výboru Modernizace KNL,
a.s.
 Shrnul, že 24. 9. 2019 schválilo ZK návrh nového rozsahu projektu a nový závazek
projektu dofinancovat částku, která v projektu chybí. Opakovaně se tato situace řešila
napříč všemi dotčenými orgány. Všechny důležité informace jsou uvedeny
v materiálu. Vysvětlil zastoupení akcionářů. Sdělil, co je upraveno ve Stanovách a co
se týče jejich změn. Odpovědná osoba, která bude v CUM v představenstvu, tak bude
odpovědná za celý projekt. Okomentoval finanční stránku tohoto projektu. Nesouhlasí
s tím, aby stát financoval jen fakultní nemocnice. Zvýšená míra kontroly bude
fungovat ze strany představenstva.
Diskuze
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., generální ředitel KNL a.s.
Poděkoval za úvod panu hejtmanovi a sdělil, že tento problém, který se tu řeší, trvá již 25 let.
Tato nová výstavba se projednává již od roku 2011. Příprava je soustavná, komplikovaná a
týká se mnoha dalších orgánů, které se o tuto stavbu zajímají a připravují ji. Budovy, které
jsou nyní k dispozici, tak jsou ve věku 100 let. Poděkoval prof. Ing. Moosovi, CSc., a prof.
Dr. Ing. Kůsovi. Budovy, které se mají bourat, jsou již administrativně připravovány k
likvidaci. Požádal o podporu schválení tohoto materiálu.
prof. Ing. Petr Moos, CSc., vedoucí projektu modernizace KNL a.s.
Představil prezentaci, která je přílohou materiálu. Požádal o schválení materiálu.
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MUDr. Přemysl Sobotka
Sdělil, že vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí do diskuze, tak je jasný napříč politickým
spektrem ZLK, že si každý uvědomuje důležitost tohoto materiálu a nutnost udržet naši
libereckou nemocnici na úrovni fakultní nemocnice. Jednání byla dlouhá. Požádal všechny o
schválení tohoto materiálu. Poděkoval všem nemocnicím v LK, že zvládli na výbornou
průběh těchto dvou měsíců s Covidem.
Martin Půta
Sdělil, že rada kraje schválila úvěr na danou částku a bude na novém zastupitelstvu kraje ke
schválení po volbách.
Ing. Jitka Volfová
Vysvětlila, že LK zafinancuje první část 2,99 mld. Kč. V této částce jsou zahrnuty příplatky
LK do roku 2024. Vysvětlila každoroční spoření na tuto modernizaci. LK by si potom vzal
úvěr ve výši 1 mld. 185 mil. Kč v letech 2024-2025. LK je připraven na to, že se na
modernizaci KNL bude LK velkým dílem podílet.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 153/20/ZK
Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s., ze dne 6. 11.
2013 – nové financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) částku 2,42 mld. Kč včetně DPH, jako předpokládanou cenu za projekt „Modernizace
KNL – Etapa č. 1“ (která zahrnuje dílčí části projektu jako stavbu Centra urgentní
medicíny (CUM), parkovací dům a energocentrum) a zavazuje se k jejímu financování s
tím, že se jedná o odhad částky založený na dokumentaci pro ÚR z února 2019 a že
konečná výše nákladů bude záviset především na výsledcích výběrových řízení konaných
v rámci přípravy a realizace stavby,
b) že další náklady na vybavení nových objektů KNL, a.s., včetně zdravotnických
technologií, budou podle současných odhadů a cen činit přibližně 800 mil. Kč, a že tyto
náklady nemohou být v plné výši uhrazeny z vlastních zdrojů KNL, a.s. Proto
představenstvo KNL, a.s. spolu s akcionáři KNL, a.s. (Libereckým krajem, statutárním
městem Liberec a městem Turnov) přijímá úkol vyvíjet účinné a všestranné aktivity k
zajištění potřebných finančních prostředků k úspěšnému dokončení projektu
„Modernizace KNL – Etapa č. 1“, včetně využití státních a evropských dotací,
schvaluje
a) znění dodatku č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s., ze dne 6.
11. 2013, č. OLP/2391/2013, mezi Libereckým krajem, statutární městem Liberec se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978, a městem Turnov, se sídlem
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227, včetně příloh,
b) znění Smlouvy č. OLP/1178/2020 o poskytnutí peněžitých příplatků do vlastního
kapitálu společnosti mimo základní kapitál mezi Libereckým krajem a společností
Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460
01 Liberec, Doručovací číslo: 460 63, IČ: 27283933,
c) znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál č.
OLP/207/2016 ze dne 11. 4. 2016 mezi Libereckým krajem společností Krajská
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nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec, Doručovací číslo: 460 63, IČ: 27283933
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit, na základě schválení zastupitelstvem
kraje, předložení smlouvy a dodatků k podpisu hejtmanovi kraje.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 77 PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

77. (84.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/20 Restriktivní opatření k udržení
vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 - snížení daňových příjmů kraje pro rok 2020
zapojením zůstatku disponibilních zdrojů 2019 do rozpočtu kraje 2020 a snížením
vybraných výdajových kapitol rozpočtu 2020
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Martin Půta informoval, že se jedná o nový rozpočet, který se musel udělat po nouzovém
stavu, který byl vyhlášen Vládou ČR dne 12. 3. 2020 a týká se všech dopadů opatření do
ekonomiky a daňových příjmů.
Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál. Materiál potřeboval rozsáhlou přípravu a komunikaci
napříč resorty. Již na mimořádné radě kraje dne 24. 3. 2020 se přijal materiál s restrikcemi,
které jsou potřebné k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 a roky následující.
Nové restriktivní návrhy byly opakovaně projednávány na poradách rady kraje a až poté byl
materiál zpracován a návrh byl zaslán předsedům zastupitelských klubů k případnému
připomínkování. Návrh také obdržel předseda finančního výboru Ing. Tomáš Hocke. Dne 19.
5. 2020 byl úplný návrh předložen na jednání rady kraje. Shrnula obsah materiálu, jak byl
ponížen a upraven původní rozpočet kraje na rok 2020. Poděkovala ekonomickému odboru a
všem, kteří se podíleli na úpravě snížení rozpočtu pro rok 2020.
Diskuze
Martin Půta
Připomenul dobu roku 2009, kdy byl také problém s ekonomikou a bylo také potřeba udělat
nějaké restrikce v rozpočtu. Proto je lepší je udělat dříve, než čekat do poslední chvíle. Pokles
příjmů v květnu je mezi 30 – 40 %, což mohou potvrdit všichni starostové svých obcí.
V minulém týdnu byla provedena jedna změna, a to přesun finanční částky 120 mil. Kč
z projektu revitalizace okolí krajského úřadu do rezervy ekonomického odboru. Důvodem
jsou menší příjmy z jízdného ve veřejné dopravě.
Informoval o dvou protinávrzích předložených prof. Ing. Josefem Šedlbauerem, Ph.D., který
všichni členové zastupitelstva kraje obdrželi.
Sdělil, že požádal Úřad práce v Liberci, o informaci, jak velká skupina lidí požádala o
mimořádnou pomoc v době nouze. V materiálech členové zastupitelstva kraje mají tabulku
s vysvětlením, kolik lidí se přihlásilo a kolik lidí čerpá. Přivítal Mgr. Jarmilu Knéblovou,
vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek. Požádal ji, aby přišla k řečnickému pultu.
Mgr. Jarmila Knéblová, vedoucí oddělení ÚP
Představila systém nepojistných sociálních dávek. Systém nepojistných sociálních dávek je
velmi vstřícným systémem, který dokáže velmi flexibilně reagovat na aktuální příjmy rodiny.
O tuto pomoc v době nouzového stavu si požádalo celkem 171 občanů LK, z toho 48 žádostí
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bylo přiznáno a velké procento žádostí je ve výzvě. Klienti nespolupracují. Systém
nepojistných sociálních dávek se stále vyplácí a vyplácet se bude i nadále, než pominou
krizové podmínky našich občanů. Není vázán na žádné stanovisko Vlády ČR. Žádosti se stále
přijímají. Max. výše se pohybuje do 57.000 Kč na celý okruh rodiny.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Představil své dva předložené protinávrhy k restrikcím. Nelze jen škrtat, ale musí se
investovat, a to tak, aby se to v budoucnosti, co nejvíce zúročilo. Na LK žádná takováto
debata nebyla uskutečněna. Předložené pozměňovací návrhy přispívají k podpoře priorit,
které zde chybí než investice, které jsou v tuto dobu poměrně masivní a nezahrnují některé
skutečné priority. Jedním z pozměňovacích návrhů je obnova krajiny a ta se předkládá
opakovaně. Chtějí rozhýbat ekonomiku a vytvořit nová pracování místa právě v tuto dobu.
Čerpat z toho, že tu bude víc vody, nebude se tolik muset investovat do vodohospodářství a
budou zdravější lesy a bude možnost si vypěstovat své potraviny.
Druhý program je finančně objemnější. Navrhovaná částka je ve výši 80 mil. Kč. Týká se to
mimořádné jednorázové finanční podpory ohroženým domácnostem v souvislosti
s opatřeními Vlády ČR (COVID-19) u nichž došlo v této době k poklesu příjmu o více jak 20
%. Pomoc musí být rychlá. Tudíž teď a tady. Lidé platí hypotéky, úvěry a mají výdaje, které
jsou na „hraně“ a pokles příjmu o 20 % může znamenat vážný problém. Finanční prostředky
na toto by se vzaly z revitalizace okolí krajského úřadu, a výstavby parkovacího domu u
krajského úřadu. Tato položka byla minulý týden přesunuta do rezervy. Je to ovšem jen
přesun, který reálně existuje a tato pomoc je určitě lépe užitečná než dát finanční prostředky
do rezervy.
Jiří Löffelmann
Reagoval na první pozměňovací návrh prof. Ing. Šedlbauera, Ph.D., který se týká obnovy
krajiny. Uvedl, že v nynější době si tuto možnost neumí představit. Až se priority budou
nějak vyvíjet. V loňském roce byl vyhlášen program retence vody v krajině program 8.6. LK
byl s tímto programem jedním z mála krajů v ČR. V roce 2019 nebyl celý program ani
vyčerpán. Do roku 2020 se převedlo 3,1 mil. Kč, projekty nebyly dostatečně připraveny. Pro
rok 2020 bude v tomto programu stačit položka 14 mil. Kč. Nechal si zpracovat přehled všech
žádostí, které obdrželi. Když by všechny žádosti byly v pořádku, tak je potřeba necelých 20
mil. Kč. Proto věří, že 14 mil. Kč bude stačit na program 8.6. Nedovede si představit, že by
měl na obnovu krajiny k dispozici dalších 39 mil. Kč.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Nesouhlasí s vysvětlením J. Löffelmanna. Je potřeba tento problém s obnovou krajiny řešit
rychle a teď a ne až za 100 let. Proto je potřeba schválit pozměňovací návrh. Iniciativu musí
vzít na sebe LK.
Ing. Jitka Volfová,
Sdělila, že hodně byla řešena problematika pomoci rodinám. Zeptala se prof. Ing. Šedlbauera,
Ph.D., jakým klíčem navrhuje rozdělovat rodinám finanční prostředky. Je nutné najít systém,
který by byl spravedlivý, což není tak jednoduché. Požádala o návrh technického řešení.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Vysvětlil, že technické řešení je uvedeno v důvodové zprávě pozměňovacího návrhu, a to
„Podpora bude poskytována na základě žádosti (elektronický formulář na webu Libereckého
kraje) se stručným popisem situace žadatelky/žadatele a zdůvodněním žádosti, doložením
kopie/scanu rodného listu nezletilého dítěte, žijícího ve společné domácnosti, a čestné
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prohlášení o poklesu příjmů nejméně o 20 % v souvislosti s opatřeními vlády ČR k pandemii
COVID-19“.
Mgr. Jarmila Knéblová
Reagovala na diskuzi prof. Ing. Šedlbauera, Ph.D., tím, že mimořádné nepojistné sociální
dávky se vyřizují v odlišném režimu. ÚP nenavštěvuje klienty, neobtěžují je, aby něco
dokládali krom skutečností, které jsou nezbytně nutné. Žádost klienta je vyřízena
v urychleném režimu a pomoc je aktuálně cílená na dané potřeby. Upozornila, že v případě
poskytnutí příspěvku těmto rodinám formou daru, je úřad práce bude evidovat v opakovaných
dávkách, a tudíž jim tento dar započítají ze 100 % do příjmů. V této situaci by bylo lepší, aby
si zažádaly rodiny na ÚP o podporu, než jim poskytnout dar, který má prof. Ing. Šedlbauer,
Ph.D., na mysli.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Nemyslí si, že 48 klientů je správně v objemu lidí potřebujících mimořádné dávky v celém
LK. Stále si myslí, že aby pomoc byla potřebná, tak musí být opravdu rychlá. Vysvětlil, že se
nejedná o lidi, kteří pobírají sociální dávky. Jsou to lidé, kteří museli zůstat doma, protože
nemají dostatek práce, mají děti doma ze školy a není to vlastní vinou, ale náklady jsou pořád
stejné, ale příjem je nižší.
Martin Půta
Nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu prof. Ing. Šedlbauera, Ph.D. – PROGRAM
OBNOVY KRAJINY:
Pozměňovacího návrh usnesení k bodu číslo 84. ZLK 26. 5. 2020 – Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 150/20 Restriktivní opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje
na rok 2020 - snížení daňových příjmů kraje pro rok 2020 zapojením zůstatku
disponibilních zdrojů 2019 do rozpočtu kraje 2020 a snížením vybraných výdajových
kapitol rozpočtu 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/20, kterým se:
…
D) upravují výdaje v souladu s Přílohou č. 1,
…
Příloha č. 1
1) V kapitole 926 08 - Dotační fond / odbor životního prostředí a zemědělství změna
výdaje
SU

80600000000

8.6 Podpora retence vody v krajině

11 020,00

20 000,00

2) V kapitole 917 08 - Transfery / odbor životního prostředí a zemědělství nový výdaj
Agentura regionálního rozvoje – příprava a řízení projektů
k revitalizaci krajiny a zadržování vody v krajině

0,00

10 000,00

3) V kapitole 920 08 - Kapitálové výdaje / odbor životního prostředí a zemědělství nový
výdaj
Investiční akce v oblasti revitalizace krajiny a zadržování vody v
krajině

0,00

20 000,00

4) V kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje / odbor investic a správy nemovitého majetku
změna výdaje
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11 000,00 SU

Výstavba parkovacího domu, Lávka a kultivace okolí sídla
Libereckého kraje

149082

snížení o 38 980,00

Všechny částky jsou uvedeny v tis. Kč.
Předkládá: Josef Šedlbauer za klub ZpLK
Důvodová zpráva
Cílem pozměňovacího návrhu je rozjezd programu na obnovu krajiny v Libereckém kraji.
Problém sucha je dlouhodobý a zároveň akutní, jeho řešení musí i v této mimořádné situaci
patřit mezi skutečné priority. Do této oblasti je dosud v rozpočtu určeno 11 mil. Kč do fondu
na podporu zadržování vody v krajině. Navrhujeme navýšení v celé oblasti na 50 mil. Kč,
z 1/5 určených na studie vybraných povodí, projektové dokumentace a řízení jednotlivých
projektů, ze 4/5 na investice na samotné projekty kraje, obcí a dalších nositelů.
Program obnovy krajiny je zároveň nástrojem podpory ekonomiky v Libereckém kraji, která
takový impuls nezbytně potřebuje. Okamžitě i pro příští roky vytváří pracovní příležitosti
vesměs pro místní občany a firmy a přínosy těchto investic budeme čerpat po desítky let. Tyto
přínosy spočívají ve zlepšení podmínek pro zajištění pitné vody, pro biodiverzitu a stabilitu
krajiny, pro rekreaci a cestovní ruch, pro zemědělství a lesnictví, a ve snížení vyvolaných
nákladů na vodohospodářskou infrastrukturu, zavlažovací systémy a sanaci škod
v zemědělství a v lesním hospodářství.
Role kraje jako koordinátora a hybatele ve zvyšování odolnosti krajiny a její schopnosti
zadržovat vodu spočívá v těchto krocích:
1)
2)
3)
4)

Tvorba komplexních studií opatření v krajině v jednotlivých povodích
Jednání s vlastníky (obcemi i soukromými vlastníky) o realizaci těchto opatření
Podpora přípravy konkrétních projektů (finanční i odborná)
Podpora realizace konkrétních projektů, včetně možného kompletního převzetí
projektu a jeho předání až po realizaci
5) Iniciace a koordinace jednání se státními podniky Povodí, které mají na starost správu
vodních toků včetně protipovodňových opatření a disponují dalšími financemi
6) Podpora žadatelů při získávání finančních zdrojů z operačních programů a národních
zdrojů
Nástroji pro tento program jsou dotační program na podporu zadržování vody v krajině a
především vlastní odborná, koordinační a investiční činnost kraje prostřednictvím krajské
Agentury regionálního rozvoje. Jejím úkolem je zpracovat komplexní řešení po jednotlivých
povodích, vést jednání s vlastníky a s jejich souhlasem některé projekty samostatně
realizovat. ARR k tomu má základ potřebných odborných a lidských kapacit a potenciál je
rozšiřovat. Dokáže také shlukovat projekty a administrovat velké dotační žádosti do
operačních programů ministerstev zemědělství a životního prostředí. Odhadujeme, že takto
lze „pákovým efektem“ získat do úprav krajiny až čtyřnásobek prostředků, vynaložených
Libereckým krajem prostřednictvím uvedených aktivit.
Jako rozpočtový zdroj navrhujeme zastavit stavbu parkovacího domu u sídla Libereckého
kraje a omezit, resp. přesunout do příštích období práce na kultivaci okolí sídla Libereckého
kraje.
HLASOVÁNÍ Č.: 78

PRO:

8

PROTI: 13

ZDRŽEL SE:
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21

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: nebyl přijat
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Martin Půta
Nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu prof. Ing. Šedlbauera, Ph.D. – jednorázová finanční
podpora ohroženým domácnostem.
Pozměňovacího návrh usnesení k bodu číslo 84. ZLK 26. 5. 2020 – Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 150/20 Restriktivní opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje
na rok 2020 - snížení daňových příjmů kraje pro rok 2020 zapojením zůstatku
disponibilních zdrojů 2019 do rozpočtu kraje 2020 a snížením vybraných výdajových
kapitol rozpočtu 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/20, kterým se:
…
D) upravují výdaje v souladu s Přílohou č. 2,
…
a ukládá
…
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením rezortu sociálních věcí,
předložit v souladu s Přílohou č. 2 Zastupitelstvu Libereckého kraje vzorovou darovací
smlouvu a seznam příjemců podpory
Termín: 30. 06. 2020
Předkládá: Josef Šedlbauer za klub ZpLK
Příloha č. 2
5) V kapitole 917 05 - Transfery / odbor sociálních věcí nový výdaj
Jednorázová finanční podpora ohroženým domácnostem
v souvislosti s opatřeními vlády ČR (COVID-19)

0,00

80 000,00

6) V kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje / odbor investic a správy nemovitého majetku
změna výdaje
11 000,00 SU

149082

Výstavba parkovacího domu, Lávka a kultivace okolí sídla
Libereckého kraje

snížení o 80 0000,00

Všechny částky jsou uvedeny v tis. Kč.
Důvodová zpráva
Vládní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 měla a budou mít dopad na celou
společnost. Pro některé domácnosti je propad v příjmech, i přes vládní transfery, natolik
podstatný, že mají problémy se zajištěním základních životních potřeb. Jedná se zejména o
neúplné domácnosti a domácnosti závislé na příjmech z nejvíce postižených odvětví jako jsou
např. pohostinství, služby, kultura nebo cestovní ruch. Je nezbytné zapojit všechny úrovně
samosprávy do rychlé a účinné pomoci těmto lidem tak, aby nedošlo k jejich pádu do
dluhových pastí a k vyloučení z běžného života společnosti.
Program jednorázové finanční podpory ohroženým domácnostem v souvislosti s opatřeními
vlády ČR (COVID-19) je navržen jako přímá podpora domácnostem jednorázovým darem ve
výši 20 tis. Kč. Alokace 80 mil. Kč je dostatečná na podporu 4 000 domácností v Libereckém
kraji. Podpora bude poskytována na základě žádosti (elektronický formulář na webu
Libereckého kraje) se stručným popisem situace žadatelky/žadatele a zdůvodněním žádosti,
doložením kopie/scanu rodného listu nezletilého dítěte, žijícího ve společné domácnosti, a
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čestné prohlášení o poklesu příjmů nejméně o 20% v souvislosti s opatřeními vlády ČR
k pandemii COVID-19. Pro šíření informací o podpoře a pomoci s žádostmi Liberecký kraj
vyzve ke spolupráci relevantní poskytovatele sociálních služeb v kraji. Podpora bude při
splnění výše uvedených podmínek poskytnuta žadatelům z rodin, jejichž děti jsou zapojené do
programu Obědy do škol nebo obdobného programu, financovaného nadací Women for
women. Ostatním žadatelům bude podpora poskytnuta do vyčerpání alokace. V případě
převisu žádostí může být podpora snížena tak, aby se dostalo na všechny žadatele, max. však
o 10%. Pokud takové snížení podpory nebude postačovat, příjemci podpory budou vybráni
losem. Na jednání zastupitelstva Libereckého kraje v červnu 2020 bude předložen vzor
darovací smlouvy a seznam příjemců podpory ke schválení.
Podstatou programu je rychlá pomoc nejpotřebnějším bez složitého dokladování a
administrace. Využívá již existujících dat o ekonomických poměrech domácností, zejména u
programů Obědy do škol a Women for women. Program je zaměřen na domácnosti
s nezletilými dětmi. Lze oprávněně předpokládat, že tyto domácnosti patří mezi relativně
nejvíce postižené současnou situací. U žadatelů se předpokládá pochopení smyslu tohoto
solidárního kroku. Nelze vyloučit jednotlivé pokusy o zneužití, jako předkladatelé jsme však
přesvědčeni, že důvěra v čestnost a solidaritu občanů Libereckého kraje je oprávněná.
Jako rozpočtový zdroj navrhujeme zastavit stavbu parkovacího domu u sídla Libereckého
kraje a omezit, resp. přesunout do příštích období práce na kultivaci okolí sídla Libereckého
kraje.
VÝSLEDEK: nebyl přijat
ZDRŽEL SE: 16
HLASOVÁNÍ Č.: 79 PRO: 7
PROTI: 19
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o původním návrhu usnesení
USNESENÍ č. 154/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/20 Restriktivní opatření k udržení
vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 - snížení daňových příjmů kraje pro rok 2020
zapojením zůstatku disponibilních zdrojů 2019 do rozpočtu kraje 2020 a snížením
vybraných výdajových kapitol rozpočtu 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/20, kterým se
A) Upravují příjmy, zdroje a vybrané výdajové kapitoly rozpočtu kraje 2020 tak, že se
I.

snižují očekávané daňové příjmy kraje 2020 ze sdílených daní o částku
360.000.000 Kč,
II. navyšují zdroje kraje 2020 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši
251.000.000 Kč,
III. snižují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2020 v celkové výši 109.000.000 Kč,
z toho
1) výdaje v kapitole 910 – Zastupitelstvo, odbor kancelář hejtmana ve výši
1.697.423 Kč,
2) výdaje v kapitole 911 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele ve výši 2.300.000
Kč,
3) výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO v celkové výši 8.425.000 Kč,
v tom
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a) odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 1.625.000 Kč,
b) odbor dopravy ve výši 5.000.000 Kč,
c) odbor zdravotnictví ve výši 1.800.000 Kč,
4) výdaje v kapitole 914 – Působnosti v celkové výši 24.942.326 Kč, v tom
a) odbor kancelář hejtmana ve výši 2.250.900 Kč,
b) odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 1.039.717 Kč,
c) ekonomický odbor ve výši 1.585.341 Kč,
d) odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 3.678.000 Kč,
e) odbor sociálních věcí ve výši 778.000 Kč,
f) odbor dopravy ve výši 6.350.000 Kč,
g) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 1.280.000 Kč,
h) odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 3.983.010 Kč,
i) odbor zdravotnictví ve výši 300.000 Kč,
j) odbor územního plánování a stavebního řádu ve výši 215.000 Kč,
k) odbor informatiky ve výši 1.790.000 Kč,
l) odbor investic a správy majetku ve výši 998.288 Kč,
m) odbor kancelář ředitele ve výši 400.000 Kč,
n) oddělení veřejných zakázek ve výši 294.070 Kč,
5) výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 16.261.000 Kč, v tom
a) odbor kancelář hejtmana ve výši 1.190.000 Kč,
b) odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 1.470.000 Kč,
c) odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 10.070.000 Kč,
d) odbor sociálních věcí ve výši 70.000 Kč,
e) odbor dopravy ve výši 1.718.000 Kč,
f) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 473.000 Kč,
g) odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 970.000 Kč,
h) odbor zdravotnictví ve výši 300.000 Kč,
6) výdaje v kapitole 919 – Pokladní správa v celkové výši 59.925.000 Kč, z toho
Rozpočtová finanční rezerva kraje na propad daňových příjmů ve výši
33.600.000 Kč, Rezerva na řešení výkonnosti krajských PO ve výši 18.400.000
Kč a Rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů
kraje ve výši 7.925.000 Kč,
7) upravují výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje, kde se navyšují výdaje ve
výši 57.990 Kč odboru životního prostředí a zemědělství na akci Aktualizace
koncepce ochrany přírody z roku 2014 a dále snižují výdaje v celkové výši
33.790.000 Kč, v tom
a) odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 1.800.000 Kč,
b) odbor sociálních věcí ve výši 16.800.000 Kč,
c) odbor dopravy ve výši 12.000.000 Kč,
d) odbor územního plánování a stavebního řádu ve výši 440.000 Kč,
e) odbor informatiky ve výši 1.500.000 Kč,
f) odbor investic a správy majetku ve výši 1.250.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 926 – Dotační fond v celkové výši 669.980 Kč, v tom
a) odbor sociálních věcí ve výši 661.338 Kč,
b) odbor dopravy ve výši 8.642 Kč,
9) výdaje v kapitole 932 – Fond ochrany, odbor životního prostředí a zemědělství
vod ve výši 3.147.261 Kč,
10) navyšují výdaje v kapitole 931 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana,
Nouzový stav 2020 ve výši 42.100.000 Kč,

97

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

B) Upravují výdaje v kapitole 926 – Dotační fond Libereckého kraje a v kapitole 919 –
Pokladní správa rozpočtu kraje 2020 tak, že se
I.

snižují a upravují celkové výdaje v kapitole 926 – Dotační fond v celkové
výši 32.075.251 Kč, z toho
1) odbor kancelář hejtmana ve výši 4.482.662 Kč, v tom
a) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje ve výši 3.894.126 Kč na novou
alokaci odpovídající objemu 9.000.000 Kč,
b) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 1.2 Podpora Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje ve výši 280.000 Kč na
novou alokaci odpovídající objemu 1.020.000 Kč,
c) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 1.4 Dotace obcím
Libereckého kraje na neinvestiční projekty zaměřené na snižování
kriminality ve výši 308.536 Kč na novou alokaci odpovídající objemu
80.000 Kč,
2) odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 7.270.221 Kč,
v tom:
a) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 2.1 Program obnovy
venkova ve výši 6.165.564 Kč na novou alokaci odpovídající objemu
20.000.000 Kč,
b) navyšují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 2.2 Regionální
inovační program ve výši 299.760 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 3.000.000 Kč,
c) navyšují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 2.5 Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 572.664 Kč na
novou alokaci odpovídající objemu 2.000.000 Kč,
d) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 2.6 Podpora místní
Agendy 21 ve výši 685.033 Kč na novou alokaci odpovídající objemu 0
Kč,
e) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 2.7 Program na
podporu činností mateřských center ve výši 1.292.048 Kč na novou
alokaci odpovídající objemu 800.000 Kč,
3) odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 7.513.582 Kč, v tom:
a) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 4.1 Program
volnočasových aktivit ve výši 519.457 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 2.000.000 Kč,
b) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 4.3 Specifická
primární prevence rizikového chování ve výši 348.000 Kč na novou
alokaci odpovídající objemu 0 Kč,
c) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 4.4 Soutěže a podpora
talentovaných dětí a mládeže ve výši 415.958 Kč na novou alokaci
odpovídající objemu 0 Kč,
d) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 4.7 Podpora
kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními ve výši
1.038.316 Kč na novou alokaci odpovídající objemu 200.000 Kč,
e) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 4.23 Sportovní akce
ve výši 3.049.260 Kč na novou alokaci odpovídající objemu 0 Kč,
f) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 4.26 Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech ve výši
2.142.591 Kč s původní alokací odpovídající objemu 18.000.000 Kč,
98

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

==================================================================
4) odbor sociálních věcí, snížením výdajů – nespecifikované rezervy Programu
5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců ve výši 500.000 Kč na
novou alokaci odpovídající objemu 500.000 Kč,
5) odbor dopravy ve výši 2.634.184 Kč, v tom:
a) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 6.1 Rozvoj cyklistické
dopravy ve výši 1.741.120 Kč na novou alokaci odpovídající objemu
4.200.000 Kč,
b) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 6.3 Podpora
projektové přípravy ve výši 893.064 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 2.200.000 Kč,
6) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 2.501.745 Kč,
v tom:
a) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 7.1 Kulturní aktivity v
Libereckém kraji ve výši 377.297 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 1.500.000 Kč,
b) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji ve výši 739.038 Kč na novou alokaci
odpovídající objemu 10.000.000 Kč,
c) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 7.3 Stavebně
historický průzkum ve výši 200.000 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 0 Kč,
d) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 7.5 Poznáváme
kulturu ve výši 31.156 Kč bez alokace na rok 2020,
e) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 7.6 Řemeslná a
zážitková turistika ve výši 499.727 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 854.527 Kč,
f) navyšují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 7.7 Podpora
cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské
hory, Máchův kraj a Lužické hory ve výši 45.473 Kč na novou alokaci
odpovídající objemu 645.473 Kč,
g) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 7.8 Podpora
informačních center ve výši 600.000 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 0 Kč,
h) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 7.9 Podpora
nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu ve výši 100.000 Kč na
novou alokaci odpovídající objemu 500.000 Kč,
7) odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 5.981.083 Kč, v tom:
a) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 8.1 Podpora
ekologické výchovy a osvěty ve výši 1.975.572 Kč na novou alokaci
odpovídající objemu 0 Kč,
b) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny ve výši 1.824.537 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 1.000.000 Kč,
c) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 8.3 Podpora včelařství
ve výši 502.745 Kč na novou alokaci odpovídající objemu 1.000.000 Kč,
d) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 8.4 Podpora
dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství ve
výši 315.133 Kč na novou alokaci odpovídající objemu 0 Kč,
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e) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 8.5 Podpora
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a
využití bioodpadů ve výši 1.343.096 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 0 Kč,
f) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 8.6 Podpora retence
vody v krajině ve výši 20.000 Kč na novou alokaci odpovídající objemu
11.000.000 Kč,
8) odbor zdravotnictví ve výši 1.191.774 Kč, v tom:
a) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 9.1 Podpora
ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany
ve výši 164.337 Kč na novou alokaci odpovídající objemu 800.000 Kč,
b) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 9.2 Podpora
preventivních a léčebných projektů ve výši 50.000 Kč na novou alokaci
odpovídající objemu 500.000 Kč,
c) snižují výdaje – nespecifikované rezervy Programu 9.3 Podpora osob se
zdravotním postižením ve výši 977.437 Kč na novou alokaci odpovídající
objemu 0 Kč,
II. navyšují celkové výdaje v kapitole 919 – Pokladní správa, rezervy Dotační fond
v celkové výši 32.075.251 Kč, z toho u rezortu:
1) odbor kancelář hejtmana ve výši 4.482.662 Kč,
2) odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 7.270.221 Kč,
3) odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 7.513.582 Kč,
4) odbor sociálních věcí ve výši 500.000 Kč,
5) odbor dopravy ve výši 2.634.184 Kč,
6) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 2.501.745 Kč,
7) odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 5.981.083 Kč,
8) odbor zdravotnictví ve výši 1.191.774 Kč,
C) Upravují výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace, 917 – Transfery, 912 –
Účelové příspěvky PO a v kapitole 919 – Pokladní správa rozpočtu kraje 2020 tak, že se:
I. snižují celkové výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace ve výši
60.170.750 Kč, z toho u rezortu:
1) odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši
29.562.750 Kč,
2) odbor sociálních věcí ve výši 0 Kč,
3) odbor dopravy ve výši 16.010.000 Kč,
4) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši
13.748.000 Kč,
5) odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 600.000 Kč,
6) odbor zdravotnictví ve výši 250.000 Kč,
II. navyšují výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor
zdravotnictví ve výši 1.500.000 Kč na akci ZZS LK – Projektová
dokumentace k výjezdové základně Turnov ,
III. navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu ve výši 10.000.000 Kč na individuální dotaci
Statutárnímu městu Liberec na propad tržeb kulturních příspěvkových
organizací zřizovaných městem v souvislosti s onemocněním COVID,
IV. navyšují výdaje v kapitole 919 – Pokladní správa, ekonomický odbor v
celkové výši 48.670.750 Kč, z toho u rezortu:
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1) odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 18.062.750 Kč,
2) odbor sociálních věcí ve výši 0 Kč,
3) odbor dopravy ve výši 16.010.000 Kč,
4) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 13.748.000 Kč,
5) odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 600.000 Kč,
6) odbor zdravotnictví ve výši 250.000 Kč,
D) Snižují výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku ve výši 120.000.000 Kč u akce Parkovací dům a zároveň navyšuje
rezerva ve výdajové kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor ve výši
120.000.000 Kč na případný propad příjmů kraje a krajských služeb ve II. pololetí roku
2020,
E) Dochází k vázání finančních prostředků na úrovni 10% schváleného rozpočtu v kapitole
911 – Krajský úřad z celkového limitu odboru kancelář ředitele v úhrnné výši 33.200.000
Kč, které jsou do rozhodnutí orgánů kraje v rozpočtu 2020 vázány, a nelze s nimi
nakládat,
F) Dochází k vázání finančních prostředků na úrovni 10% schváleného rozpočtu v kapitole
910 15 – Zastupitelstvo, odbor kancelář ředitele v úhrnné výši 3.400.000 Kč, které jsou
do rozhodnutí orgánů kraje v rozpočtu 2020 vázány, a nelze s nimi nakládat,
bere na vědomí
postup, kterým jsou zmírněna radou kraje přijatá restriktivní rozpočtová opatření ze dne 24. 3.
2020 schválená usnesením č. 531/20/mRK, a to v části týkající se uzavírání „nových“
smluvních závazků nebo zahájení realizací veřejných zakázek již zahrnutých v upraveném
rozpočtu 2020, a to „uvolnění“ maximálně 80 % limitu u každého jednotlivého odboru, který
deklaroval finanční alokace v rámci radou kraje přijatých restriktivních opatření pod
písmenem B, jako finanční limit podléhající dalšímu rozhodování orgánů kraje
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 3
HLASOVÁNÍ Č.: 80 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

78. (69.) Změny alokací v programech Dotačního fondu Libereckého kraje a zrušení
některých vyhlášených programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2020 z
důvodů vyhlášení nouzového stavu
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Martin Půta
Sdělil, že chápe, že sportovní výbor s tímto materiálem měl problém a nesouhlasil s ním.
Petr Tulpa
Vysvětlil, že sportovní výbor vzal tento materiál na vědomí.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 155/20/ZK
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Změny alokací v programech Dotačního fondu Libereckého kraje a zrušení některých
vyhlášených programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2020 z důvodů
vyhlášení nouzového stavu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
z důvodů restriktivních rozpočtových opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu Libereckého
kraje v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a nouzovým stavem v ČR:
1) novou výši alokací u programů Dotačního fondu Libereckého kraje takto:
Číslo
program
u
1
1.1

1.2
1.3
1.4
2

název programu
Oblast podpory požární
ochrana
Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje
Podpora Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Libereckého
kraje
Dotace obcím Libereckého
kraje na činnost JPO II
Prevence kriminality

2.6
2.7
4a)
4.1
4.3
4.4
4.7

15 382 663

10 900 000

12 894 127

9 000 000

1 300 000

1 020 000

800 000

800 000

388 536

80 000

31 900 000

Program obnovy venkova

25 200 000

20 000 000

21 100 000
4 100 000

18 110 000
1 890 000

2 700 000

3 000 000

1 400 000

2 000 000

600 000

0

2 000 000

800 000

3 210 000

2 200 000

2 350 000

2 000 000

300 000

0

260 000

0

300 000

200 000

Z toho:

2.5

nová výše alokace
(v Kč)

Oblast podpory regionální
rozvoj

2.1

2.2

původní výše
alokace (v Kč)

obce
dobrovolné svazky obcí

Regionální inovační program
Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel
Podpora místní Agendy 21
Program na podporu činností
mateřských center
Oblast podpory školství a
mládež
Program volnočasových aktivit
Specifická primární prevence
rizikového chování
Soutěže a podpora
talentovaných dětí a mládeže
Podpora kompenzačních
pomůcek pro žáky s podpůrnými
opatřeními
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4b)
4.23
4.26
5
5.1
6

Oblast podpory tělovýchova a
sport

20 770 000

18 000 000

2 770 000

0

18 000 000

18 000 000

1 000 000

500 000

Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců

1 000 000

500 000

Oblast podpory doprava

9 034 120

6 400 000

Sportovní akce
Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve sportovních
organizacích 2020
Oblast podpory sociální věci

6.1

Rozvoj cyklistické dopravy

5 941 120

4 200 000

6.3

Podpora projektové přípravy

3 093 000

2 200 000

7

Oblast podpory kultura,
památková péče a cestovní ruch

15 750 000

13 500 000

7.1

Kulturní aktivity v Libereckém
kraji

1 800 000

1 500 000

7.2

Záchrana a obnova památek v
Libereckém kraji

10 650 000

10 000 000

7.3

Stavebně historický průzkum

200 000

0

7.6

Řemeslná a zážitková turistika

1 200 000

854 527

7.7

Podpora cestovního ruchu v
turistických oblastech Český ráj,
Krkonoše, Jizerské hory, Máchův
kraj a Lužické hory

700 000

645 473

7.8

Podpora informačních center

600 000

0

7.9

Podpora nadregionálních témat
a produktů cestovního ruchu

600 000

500 000

18 670 000

13 000 000

1 850 000

0

8

8.1

Oblast podpory životní
prostředí a zemědělství
Podpora ekologické výchovy a
osvěty
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8.2
8.3
8.4

8.5

8.6
9
9.1

Podpora ochrany přírody a
krajiny
Podpora včelařství
Podpora dlouhodobé práce
s mládeží v oblasti životního
prostředí a zemědělství
Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití
a podpora sběru a využití
bioodpadů
Podpora retence vody v krajině
Oblast podpory zdravotnictví
Podpora ozdravných a
rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené
občany

2 800 000

1 000 000

1 400 000

1 000 000

300 000

0

1 300 000

0

11 020 000

11 000 000

1 900 000

1 300 000

950 000

800 000

9.2

Podpora preventivních a
léčebných projektů

550 000

500 000

9.3

Podpora osob se zdravotním
postižením

400 000

0

2) zrušení uvedených vyhlášených Programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok
2020:
1. Program č. 2.6 „Podpora místní Agendy 21“ vyhlášený usnesením č. 24/20/ZK ze
dne 28. 1. 2020.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program č. 4.3 „Specifická primární prevence rizikového chování“ vyhlášený
usnesením 595/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.
Program č. 4.4. „Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže“ vyhlášený
usnesením 595/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.
Program č. 4.23 „Sportovní akce“ vyhlášený usnesením č. 594/19/ZK ze dne 17. 12.
2019.
Program č. 7.3 „Stavebně historický průzkum“ vyhlášený usnesením č. 574/19/ZK
ze dne 17. 12. 2019.
Program č. 7.8 „Podpora informačních center“ vyhlášený usnesením č. 2001/19/ZK
ze dne 5. 11. 2019.
Program č. 8.1 „Podpora ekologické výchovy a osvěty“ vyhlášený usnesením č.
574/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.
Program č. 8.4 „Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a
zemědělství“ vyhlášený usnesením 574/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.
Program č. 8.5 „Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a
podpora sběru a využití bioodpadů“ vyhlášený usnesením č. 574/19/ZK ze dne 17.
12. 2019,
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o neposkytnutí dotace žadatelům, kteří již předložili žádosti do Programů Dotačního fondu
Libereckého kraje:
1. Program č. 2.6 „Podpora místní Agendy 21“ vyhlášený usnesením č. 24/20/ZK ze
dne 28. 1. 2020.
2. Program č. 4.3 „Specifická primární prevence rizikového chování“ vyhlášený
usnesením 595/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.
3.
4.
5.
6.
7.

Program č. 4.4. „Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže“ vyhlášený
usnesením 595/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.
Program č. 4.23 „Sportovní akce“ vyhlášený usnesením č. 594/19/ZK ze dne 17. 12.
2019.
Program č. 7.3 „Stavebně historický průzkum“ vyhlášený usnesením č. 574/19/ZK
ze dne 17. 12. 2019.
Program č. 7.8 „Podpora informačních center“ vyhlášený usnesením č. 2001/19/ZK
ze dne 5. 11. 2019.
Program č. 8.1 „Podpora ekologické výchovy a osvěty“ vyhlášený usnesením č.
574/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.

8.

Program č. 8.4 „Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a
zemědělství“ vyhlášený usnesením 574/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.
9. Program č. 8.5 „Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a
podpora sběru a využití bioodpadů“ vyhlášený usnesením č. 574/19/ZK ze dne 17.
12. 2019,
z důvodů zrušení těchto programů pro rok 2020
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit:
1) informování správců jednotlivých programů o úpravě alokací v programech Dotačního
fondu Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2020
2) informování žadatelů, kteří již předložili žádosti o dotaci do programů, které byly
zrušeny, že jim dotace nebude poskytnuta z tohoto důvodu.
HLASOVÁNÍ Č.: 81

PRO:

37

PROTI: 4

ZDRŽEL SE:

1

Termín: 30. 06. 2020
VÝSLEDEK: byl přijat
NEHLASOVAL: 0

79. (75.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do kapitoly
914 06 – Působnosti, odbor dopravy
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 156/20/ZK
105

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

Zrušení usnesení č. 508/19/ZK a Vyhlášení nového programu 7.1 Kulturní aktivity v
Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura,
památková péče a cestovní ruch pro rok 2020 – 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
usnesení č. 508/19/ZK ze dne 26. 11. 2019,
schvaluje
nové podmínky a nové Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných
příloh pro rok 2020 - 2021 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory 7.
Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji s
předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.500.000
Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
a) zajistit vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje 7.1 Kulturní aktivity v
Libereckém kraji pro rok 2020 – 2021,
Termín: 01. 06. 2020
b) informovat žadatele, kteří podali žádost o dotaci do původního programu 7.1 Kulturní
aktivity v Libereckém kraji pro rok 2020, o jeho zrušení a o novém Vyhlášení programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2020 - 2021.
HLASOVÁNÍ Č.: 82

PRO:

39

PROTI: 0

Termín: 05. 06. 2020
ZDRŽEL SE: 2
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

80. (79.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/20 - poskytnutí dotací z
Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 157/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/20, kterým se upravují specifické ukazatele v
kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 943.922 Kč a to
a) snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany, programu č. 1.2
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje v celkové výši
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943.922 Kč,
b) a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých
projektů/aktivit v rámci programu č. 1.2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje,

p. č. dle abecedy

rozhoduje
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 943.922 Kč na organizování letních táborů a
soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění
podmínek celoroční činnosti mladých hasičů a organizování hasičských soutěží
dospělých, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt do výše:

Žadatel

IČO

Název
projektu

Letní tábor
SDH Bozkov
Borečov
2020
Zajištění
celoroční
činnosti
mládeže SDH
Bozkov

Popis projektu
(účel projektu)

Výše
dotace
v Kč

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

19
200,00

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

1

SH ČMS - Sbor
Bozkov
dobrovolných hasičů

6201364
5

2

SH ČMS - Sbor
Bozkov
dobrovolných hasičů

6201364
5

3

SH ČMS - Sbor
Bukovina
dobrovolných hasičů u Čisté

6201424
2

Organizování
Soptíci v akci hasičských soutěží
dětí a mládeže

10
000,00

4

SH ČMS - Sbor
Bukovina
dobrovolných hasičů u Čisté

6201424
2

Organizování
Soptíci v akci hasičských soutěží
dospělých

7 500,00

5

SH ČMS - Sbor
4828257
Česká Lípa
dobrovolných hasičů
0

6

SH ČMS - Sbor
Dalešice
dobrovolných hasičů

6025489
1

7

SH ČMS - Sbor
Dalešice
dobrovolných hasičů

6025489
1
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Mladí hasiči
rádi sportují
aneb
celoroční
činnost
mladých
hasičů Česká
Lípa
Večerní
dětská soutěž
v požárním
útoku
„Dalešický
korálek“
Fire night cup
Dalešice
2020

c) zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10
000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

7 000,00
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8

SH ČMS - Sbor
Dalešice
dobrovolných hasičů

6025489
1

9

SH ČMS - Sbor
Dlouhý
dobrovolných hasičů Most

6403931
5

10

SH ČMS - Sbor
Dlouhý
dobrovolných hasičů Most

6403931
5

11

SH ČMS - Sbor
Horní
dobrovolných hasičů Tanvald

6025246
4

12

SH ČMS - Sbor
Horní
dobrovolných hasičů Tanvald

6025246
4

13

SH ČMS - Sbor
Horní
dobrovolných hasičů Tanvald

6025246
4

14

SH ČMS - Sbor
Jablonec
1504534
dobrovolných hasičů nad Jizerou 0

15

SH ČMS - Sbor
Jablonec
1504534
dobrovolných hasičů nad Jizerou 0

16

SH ČMS - Sbor
Jablonec
1504534
dobrovolných hasičů nad Jizerou 0
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Dvoufázové
soustředění
kolektivu
mladých
hasičů SDH
Dalešice v
roce 2020
Dlouhomoste
cký čtyřboj
2020
Pořízení
projektoru
25. ročník
soutěže O
pohár
starosty
města
Tanvaldu kategorie dětí
25. ročník
soutěže O
pohár
starosty
města
Tanvaldu kategorie
dospělých

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

13
230,00

Organizování
10
hasičské soutěže
000,00
dětí a mládeže
Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti 7 745,00
mladých hasičů
SDH Dlouhý Most.
Organizování
hasičské soutěže
dětí a mládeže

10
000,00

Organizování
hasičské soutěže
dospělých

7 500,00

Zakoupení
Vybavení pro
soutěžních přileb
mladé hasiče
pro nácvik a účast
Horní
na soutěžích v
Tanvald
požárním sportu.
Pohár OSH
Organizování
Semily „O
hasičských soutěží
dráčka
dětí a mládeže.
Soptíka“
Zkvalitnění
podmínek
Zkvalitnění
celoroční
podmínek činnosti
činnosti
mladých hasičů
mladých
hasičů
Letní
soustředění
mladých
Organizování
hasičů s
letních táborů a
výcvikovým soustředění
programem s mladých hasičů
požární
tematikou

7 800,00

10
000,00

10
000,00

10
500,00

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

==================================================================
Jablonecká
hala Mladých
hasičů
Jablonecká
hala
dospělých a
dorostu
Pohár
starostky
obce

17

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Jablonec
nad Nisou

6025457
2

18

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Jablonec
nad Nisou

6025457
2

19

SH ČMS - Sbor
Jeřmanice
dobrovolných hasičů

6403920
0

20

SH ČMS - Sbor
Jeřmanice
dobrovolných hasičů

6403920
0

Jeřmanická
Alej

21

SH ČMS - Sbor
Jeřmanice
dobrovolných hasičů

6403920
0

Jeřmanický
Víceboj

7509834
2

Soutěž o
pohár
starostky
obce a
memoriál
Aloise
Juráška

22

SH ČMS - Sbor
Jezvé
dobrovolných hasičů

SH ČMS - Sbor
23
Jilemnice
dobrovolných hasičů

24

25

4929486
5

SH ČMS - Sbor
4911190
Krásný Les
dobrovolných hasičů
6

SH ČMS - Sbor
4911190
Krásný Les
dobrovolných hasičů
6

SH ČMS - Sbor
26
Kruh
dobrovolných hasičů

6201336
0

27

SH ČMS - Sbor
Křečovice
dobrovolných hasičů

7014714
1

28

SH ČMS - Sbor
Lázně
dobrovolných hasičů Libverda

4911193
1
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Výcvik
mladých
hasičů na
soustředění v
Miletínských
Lázních
Zkvalitnění
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
hasičů
Letní tábor s
výcvikovým
programem
Nákup
prostředků
pro družstva
mladých
hasičů
Memoriál
Vladimíra
Kubáta
O Pohár
starosty obce
Lázně
Libverda,

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže.

40
000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých.

40
000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých
Organizování
hasičských soutěží
dospělých
Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže
Organizování
hasičské soutěže
dospělých v
požárním útoku.
Nákup pohárů,
medailí, ozvučení
soutěže, zapůjčení
časomíry, pohonné
hmoty do požární
techniky.

7 500,00

7 500,00
10
000,00

7 500,00

Organizování
výcviku mladých
hasičů na
soustředění

40
000,00

zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

Organizování
letního tábora s
výcvikovým
programem

10
560,00

c) zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

7 500,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

7 500,00
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XVII. ročník

29

SH ČMS - Sbor
Lažany
dobrovolných hasičů

6403909
9

30

SH ČMS - Sbor
Lažany
dobrovolných hasičů

6403909
9

31

SH ČMS - Sbor
Lažany
dobrovolných hasičů

6403909
9

32

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Liberec

6403914
5

33

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Liberec

6403914
5

SH ČMS - Krajské
34
sdružení hasičů

Libereckéh 7117145
o kraje
2

Lažanský
srandamač
2020
Lažanský
srandamač
2020 hasičská
soutěž pro
děti a mládež
Rozvoj
sportovní
činnosti
kolektivu
mladých
hasičů SDH
Lažany
O Pohár
starosty OSH
Liberec

Organizování
hasičské soutěže
dospělých

5 000,00

Organizování
hasičské soutěže
dětí a mládeže

5 000,00

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů
SDH Lažany

10
000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

15
000,00

O
Organizování
Předvánočníh hasičských soutěží
o kapra
dospělých

20
000,00

Školení
rozhodčích
mládežnickýc
h soutěží a
rozhodčích
požárního
sportu
Pravidelná
sportovní
činnost
kolektivu
mladých
hasičů SDH
Machnín

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

35
000,00

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

SH ČMS - Sbor
35
Machnín
dobrovolných hasičů

6510020
4

SH ČMS - Sbor
36
Machnín
dobrovolných hasičů

6510020
4

Machnínská
šlápota 2020

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10
000,00

6377886
6

Mimoňské
Organizování
šedesátkování hasičských soutěží
a stovkování dětí a mládeže

10
000,00

6377886
6

Memoriál
Rudolfa Plívy Organizování
o putovní
hasičských soutěží
pohár města dospělých
Mimoň

7 500,00

37

38

SH ČMS - Sbor
Mimoň
dobrovolných hasičů

SH ČMS - Sbor
Mimoň
dobrovolných hasičů
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SH ČMS - Sbor
39
Mimoň
dobrovolných hasičů

40

6377886
6

SH ČMS - Sbor
4911187
Minkovice
dobrovolných hasičů
6

SH ČMS - Sbor
41
Mříčná
dobrovolných hasičů

4929598
5

SH ČMS - Sbor
42
Mříčná
dobrovolných hasičů

4929598
5

43

SH ČMS - Sbor
Osečná
dobrovolných hasičů

7086874
3

44

SH ČMS - Sbor
Pertoltice
dobrovolných hasičů

4911173
6

45

SH ČMS - Sbor
Pěnčín
dobrovolných hasičů

6025347
9

46

SH ČMS - Sbor
Pilínkov
dobrovolných hasičů

6403922
6

47

SH ČMS - Sbor
Pilínkov
dobrovolných hasičů

6403922
6

48

SH ČMS - Sbor
6201404
Ploukonice
dobrovolných hasičů
8

111

Letní
soustředění
mladých
hasičů
Mimoň Nový Dvůr
2020
Okrsková
hasičská
soutěž
dospělých
Dětská soutěž
o dráčka
Soptíka
Mříčná 2020
Pořízení
materiálu pro
štafety a
požární útok
Celoroční
činnost
mladých
hasičů
Soutěž
mladých
hasičů

Letní soustředění
mladých hasičů
Mimoň - Nový
Dvůr 2020

39
000,00

Organizování
hasičských soutěží
pro dospělé

7 500,00

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10
000,00

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů
Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů
Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Organizování
Fire night cup
hasičských soutěží
Pěnčín 2020
dospělých
Hasičská
soutěž v
požárním
Organizování
útoku
hasičských soutěží
mladých
dětí a mládeže
hasičů Pilínkovský
Plamínek
Celoroční
Zkvalitnění
činnost
podmínek
kolektivu
celoroční činnosti
mladých
mladých hasičů
hasičů
Zkvalitnění
podmínek
Zkvalitnění
celoroční
podmínek
činnosti
celoroční činnosti
mladých
mladých hasičů
hasičů

10
000,00
10
000,00

5 320,00

5 000,00

10
000,00

10
000,00

10
000,00
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49

SH ČMS - Sbor
6201404
Ploukonice
dobrovolných hasičů
8

SH ČMS - Sbor
6201404
50
Ploukonice
dobrovolných hasičů
8

51

SH ČMS - Sbor
Postřelná
dobrovolných hasičů

6377870
0

Organizování
Organizování
hasičských
hasičských soutěží
soutěží
dospělých
dospělých
Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže
XII.ročník
Memoriálu
Miloslava
Pecinovského
, soutěž
požárních
družstev

7 500,00

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10
000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

7 500,00

SH ČMS - Sbor
Radimovic 4674616
52
dobrovolných hasičů e
1

Celoroční
činnost MH
Radimovice

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

SH ČMS - Sbor
Radimovic 4674616
dobrovolných hasičů e
1

Sychrovský
pohár 2020

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

7 500,00

Rychnov u
SH ČMS - Sbor
6466821
54
Jablonce
dobrovolných hasičů
5
n.N.

Soutěž TFA
2020 - 3.
ročník
dospělí.

3. ročník soutěže
dospělých hasičů v
silových
disciplínách TFA
dne 4.7.2020
(nejtvrdší hasič
přežije) s
7 500,00
předpokládaným
počtem
soutěžících.
Soutěžící jsou z
SDH celého
Libereckého kraje i
mimo něj.

SH ČMS - Okresní
55
sdružení hasičů

6201274
6

Okresní kolo
Plamen ZHV

Organizování
hasičských soutěží
pro děti a mládež

SH ČMS - Sbor
56
Semily I
dobrovolných hasičů

6201377
7

Nákup
sportovního
vybavení na
požární útok

57

SH ČMS - Sbor
Semily I
dobrovolných hasičů

6201377
7

58

SH ČMS - Sbor
Smržovka
dobrovolných hasičů

6466823
1

53

Semily

112

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů
Organizování
Hasičský
letních táborů a
tábor
soustředění
mladých hasičů
Rozlučka s
Rozlučka s
prázdninami - prázdninami,
soutěž v
soutěž v požárním
požárním
útoku dětí

25
000,00
10
000,00
30
240,00
10
000,00
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útoku dětí

SH ČMS - Sbor
Stráž pod
59
dobrovolných hasičů Ralskem

60

SH ČMS - Sbor
Svojkov
dobrovolných hasičů

6565019
1

0298590
0

Celoroční
činnost
kolektivu
Mladých
hasičů
Nákup
materiálu pro
trénink a
účast ve hře
plamen

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

Nákup materiálu
pro trénink a účast
ve hře plamen

9 367,00

6201306
8

Škodějovský
pohár

Organizování
hasičské soutěže
dospělých v
požárním sportu

7 500,00

SH ČMS - Sbor
Velké
dobrovolných hasičů Hamry I

4325757
7

Soutěž
mladých
hasičů
Hamrovská
štafeta

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10
000,00

SH ČMS - Sbor
Velké
63
dobrovolných hasičů Hamry I

4325757
7

Celoroční
činnost
mladých
hasičů

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

40
000,00

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

5 000,00

Letní dětský
tábor hasičů

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

40
000,00

Celoroční
činnost
mladých
hasičů

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů

10
000,00

Všelibický
pohár 2020

Organizování
hasičských soutěží
dospělých.

7 500,00

SH ČMS - Sbor
61
Škodějov
dobrovolných hasičů

62

SH ČMS - Sbor
Velké
64
dobrovolných hasičů Hamry I

4325757
7

SH ČMS - Sbor
65
Vesec
dobrovolných hasičů

4674449
5

SH ČMS - Sbor
66
Vesec
dobrovolných hasičů

4674449
5

SH ČMS - Sbor
67
Vesec
dobrovolných hasičů

4674449
5

Vratislavic
SH ČMS - Sbor
6400392
68
e nad
dobrovolných hasičů
4
Nisou

69

SH ČMS - Sbor
Všelibice
dobrovolných hasičů

4911217
1

113

Tábor
mladých
hasičů
Borečov
2020
Podpora
celoroční
činnosti
mladých
hasičů
Podzimní
soustředění
mladých
hasičů
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SH ČMS - Sbor
70
Všelibice
dobrovolných hasičů

4911217
1

Celoroční
činnost
mladých
hasičů

71

SH ČMS - Sbor
Všelibice
dobrovolných hasičů

4911217
1

Soustředění
mladých
hasičů

72

SH ČMS - Sbor
Vysoké
6201294
dobrovolných hasičů nad Jizerou 1

Soustředění
mladých
hasičů

73

SH ČMS - Sbor
Zdislava
dobrovolných hasičů

6510023
9

74

SH ČMS - Sbor
Zdislava
dobrovolných hasičů

6510023
9

75

SH ČMS - Sbor
Zdislava
dobrovolných hasičů

6510023
9

Soustředění
2020

10
000,00

6 000,00

10
920,00
10
000,00
10
000,00

9 540,00

o neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.2 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje z důvodu nedodržení věcných a formálních podmínek programu pro přidělení
dotace, na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování
hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých
hasičů a organizování hasičských soutěží dospělých, níže uvedeným žadatelům o dotaci
na projekt:

p. č. dle abecedy

2.

TFA
JUNIOR
2020
Celoroční
činnost
mladých
hasičů

Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů
Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů
Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů
Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže
Zkvalitnění
podmínek
celoroční činnosti
mladých hasičů
Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

Žadatel

Název
projektu

IČO

1

SH ČMS - Sbor
Bratříkovský
Bratříkov 60254866
dobrovolných hasičů
víceboj

2

SH ČMS - Sbor
Lužec
dobrovolných hasičů

49111728 Lužecký pohár

schvaluje

114

Popis projektu
(účel projektu)

Výše
dotace
v Kč

Cílem projektu
Bratříkovský
víceboj je
příprava,
prověření znalostí
10 000,00
a dovedností v
požárním sportu
a umožnění
přípravy v jarních
měsících.
Organizování
hasičských soutěží 7 500,00
dospělých
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vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje na organizování letních
táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže,
zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů a organizování hasičských soutěží
dospělých
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020,
2.

Termín: 30. 06. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého
kraje k podpisu.

HLASOVÁNÍ Č.: 83

PRO:

41

PROTI: 0

Termín: 31. 08. 2020
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

81. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/20 – úprava kapitoly 926 05 - dotační
fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast sociálních věcí, z
programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 158/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/20 – úprava kapitoly 926 05 - dotační fond
a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast sociálních věcí, z
programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/20, kterým se upravují specifické ukazatele
kapitoly 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, program číslo 5 Oblast sociálních věcí,
Program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v celkové výši 463.659 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to takto:
a) snížení nespecifikovaných rezerv v kapitole 926 05 - Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č. a. 5010000 0000 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ o částku
463.659 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 5010127 0000 „Dům česko-něm. porozumění – Gustav Ginzel“ a navýšení o částku
47.078 Kč,
c)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 5010129 0000 „Centrum pro integr. cizinců – Realizace akcí…“ a navýšení o částku
53.686 Kč,
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d) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 5010130 0000 „Asociace rom. předst. LK – Znalost historie, cesta…“ a navýšení o
částku 38.819 Kč,
e) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 5010131 0000 „Koalice romských reprezentantů LK - Komunitní práce“ a navýšení o
částku 40.470 Kč,
f)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 5010132 0000 „Liberecké fórum – Komunitní práce s Romskou mlád.“ a navýšení o
částku 42.948 Kč,
g) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 5010133 0000 „Comunités, z.s. - KALI II - Komunitní aktivity“ a navýšení o částku
36.341 Kč,
h) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery odbor sociálních věcí, č.
a. 5010134 0000 „Romany art workshop – Aplikace metod…“ a navýšení o částku
61.945 Kč,
i)
j)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery , odbor sociálních věcí, č.
a. 5010135 0000 „Rodina v centru – Kom. aktivity…“ a navýšení o částku 35.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 5010136 2505 „Komunitní stř. KONTAKT – Letní festival cizinců…“ a navýšení o
částku 53.686 Kč,

k) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 5010137 0000, „ROMA TANVALD – Komunitní práce v Tanvaldu 4“ a navýšení o
částku 53.686 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, v celkové výši 463.659 Kč níže uvedeným
příjemcům na projekt / aktivitu:
Poř.
číslo

Název
organizace

IČ

Sídlo

01.

Dům českoněmeckého
porozumění o.p.s.

25403702

ČSA 24/15,
Jablonec n. N.

02.

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

26631997

Pernerova 32,
Praha 8

03.

Asociace romských
představitelů z.s.

06351131

Prosečská 8,
Proseč nad Nisou

Znalost historie, cesta k
budoucnosti

38.819

04.

Koalice romských
reprezentantů
Libereckého kraje,
z.s.

08150206

Karla Čapka
1083, Lomnice
nad Popelkou

Komunitní práce v SVL
Liberec

40.470

05.

Zapsaný spolek
„Liberecké fórum“

22843361

Heliová 555/7,
Liberec

Komunitní práce s Romskou
mládeží

42.948

06.

Comunités, z.s.

07781652

Rychtářská 612,
Liberec

KALI II - Komunitní aktivity
na Liberecku II

36.341

07.

Romany art workshop
z.s.

05219744

Sportovní 553,
Tanvald

Aplikace metod komunitní
práce do SVL Frýdlant, 2020

61.945
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Název projektu
Gustav Ginzel - ein
Sonderling, der Welt
verschönerte
Realizace akcí otevřeného
klubu, češtiny, náboru
dobrovolníků pro děti i
dospělé cizince, aktualizace
rozcestníku

Výše dotace
2020
(v Kč)
47.078
53.686
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08.

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387,
Nový Bor

Komunitni aktivity zaměřené
na oslavu Mezinárodního dne
Romů

35.000

09.

Komunitní středisko
KONTAKT, p.o.

27336751

Palachova 504/7,
Liberec

Letní festival cizinců a
národnostních menšin
"Liberec - jedno město pro
všechny" 2020

53.686

10.

Roma Tanvald z.s.

22886087

Krkonošská 339,
Šumburk nad
Desnou

Komunitní práce v Tanvaldu 4

53.686

Celkem
463.659 Kč
schvaluje
vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Sociální věci, 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020,
2.

Termín: 20. 06. 2020
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory 5. Sociální věci, 5.1 Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců s organizacemi, u kterých Zastupitelstvo
Libereckého kraje rozhodlo o poskytnutí dotace, uzavírané dle vzoru smlouvy o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, schváleného
usnesením orgánů Libereckého kraje.

HLASOVÁNÍ Č.: 84

PRO:

38

PROTI: 0

Termín: 05. 07. 2020
ZDRŽEL SE: 4
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

82. (86.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do kapitoly
914 06 – Působnosti, odbor dopravy
Předkladatel: Ing. Michal Kříž
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 159/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/20 – úprava specifických ukazatelů v
kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů;
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 –
Program na podporu činností mateřských center
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/20, kterým se upravují specifické ukazatele
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a)

ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 799.985 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 - Program na podporu činností
mateřských center o celkovou částku 799.985 Kč,

b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center ve výši 799.985 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 7 – Program na podporu činností
mateřských center v úhrnné výši 799.985 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

1
05425824
Asociace Comeniana z.s., Liberec
Rodina v Centru
Podpora činností mateřských center v Libereckém kraji související s
provozováním základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřských center - měsíc - 12
104.000

29,84

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020

2
70155097
Cenrum pro rodinu Náruč, z.ú., Turnov
Činnost Centra pro rodinu Náruč 2020
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

3
26626357
Centrum Mateřídouška, z.s., Hejnice

Poř. číslo

103.417

30

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020

Rodičem se nikdo nenarodí
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
103.500

29,98

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020

4
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IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

02479273
Centrum volného času Moštárna o.p.s., Hejnice

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan

5
27050432
Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s., Jablonec nad Nisou

Rodinné centrum Loďka
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činností mateřského centra - měsíc - 10
103.417

30

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020

Rodina základ (do) života 2020
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
103.417

30

31.025
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é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.1.2020 - 31.12.2020

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

6
02864711
Jednota bratrská Vratislavice, Liberec

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

7
22734228
Krok pro všechny generace z.s., Česká Lípa

Rodinné centrum Mozaika
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajistění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
104.000

29,84

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020

Rodinné centrum Zahrádka
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra
zajištění činnosti rodinného centra - měsíc - 10
103.417
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náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

30

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020

8
22738657
Mateřské centrum Pumpkin, z.s., Česká Lípa
Pumpkin
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 7
98.800

30

29.640

1.1.2020 - 30.09.2020

9
26555832
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK - RŮŽODOL, z.s., Liberec
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Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

RŮŽODOL FANDÍ RODINÁM

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín

10
26533570
Rodinné centrum Maják, z.s., Tanvald

Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 8
105.000

29,55

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020

Maják pro rodinu 2020
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
105.000

29,55

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020
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realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

11
07368119
Rodinné centrum Slůně - Česká Lípa, z.s., Česká Lípa

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl

12
46745815
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě, Chrastava

Rodina pospolu
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
103417

30

31025

1/1/2020 - 31.12.2020

Rodinné centrum Domeček
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
105.000

29,55
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dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020

13
45598029
Sbor Jednoty bratrské v Turnově, Turnov
Deštník pro zdravé vztahy
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 9
104.000

29,84

31.025

1.1.2020 - 31.12.2020

14
87440270
Naděžda Hašlarová, Česká Lípa
Dětská herna KOKINO
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
125

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

základních činností mateřského centra
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 9

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

15
22836802
Klub malých Dubáčků, z.s., Dubá

270.000

10,88

29.371

1.1.2020 - 31.12.2020

Chceme být přátelským místem, kam se budete rádi se svými dětmi
vracet 2020
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
60.000

48,96

29.371

1.1.2020 - 31.12.2020
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

16
04339819
Lewandulka z. s., Liberec

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)

17
45599696
Oblastní charita Jilemnice, Jilemnice

Mateřské centrum Lewandulka - jdeme společně
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
60.000

48,96

29.371

1.1.2020 - 31.12.2020

Aktivity na podporu úplných a neúplných rodin s dětmi
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 9
88.113

33,34
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Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

29.371

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

18
07792051
Oříšek - pro život s hudbou z.ú., Bílá

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové

19
27004295
Rodina v centru, z.ú., Nový Bor

1.1.2020 - 31.12.2020

Oříšek pro život s hudbou
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
58.742

50

29.371

1.1.2020 - 31.12.2020

Preventivní aktivity na podporu rodiny
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 10
58.742
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plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/

50

29.371

1.1.2020 - 31.12.2020

20
22836730
Rodinný klub Motýlek, z.s., Hodkovice nad Mohelkou
Motýlek pro rodinu 2020
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 10
60.000

48,96

29.371

1.1.2020 - 31.12.2020

21
73635642
Sbor Jednoty bratrské v Semilech, Semily
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žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)

Mateřské centrum Pohoda-podpora tradiční rodiny
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
59.348

49,49

29.371

1.1.2020 - 31.12.2020

22
22881735
Semínko země,z.s., Semily
S dětmi k přírodě blíž 2020
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 8
59.000

49,79

29.371
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Termín
realizace
projektu

1.1.2020 - 31.12.2020

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

23
26545136
Síť pro rodinu, z.s., Praha

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)

24
27298132
studio beruška, s.r.o., Jablonec n.N.

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2020
Podpora činností mateřských center v Libereckém kraji související s
provozováním základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřských center - měsíc - 12
41.132

50

20.566

1.1.2020 - 31.12.2020

Podpora činnosti studia
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
58.742
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Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

50

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

25
27051854
Centrum pro rodinu M.E.D., z.s., Semily

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

29.371

1.1.2020 - 31.12.2020

Hurá do MEDu
Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
39.890

70

27.923

1.1.2020 - 31.12.2020

26
03965058
Jednota bratrská Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou
klub Mašinka
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Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

27
04885031
Rodinné centrum Andílek z.s., Železný Brod

39.890

70

27.923

1.1.2020 - 31.12.2020

Rodina pod křídly Andílka
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním
základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 10
39.890

70

27.923

1.1.2020 - 31.12.2020
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2.

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center níže
uvedenému subjektu z důvodu nesouladu podané žádosti s podmínkami vyhlášenými v
programu:

Poř.čísl
o
28

Název žadatele

IČ

Název
projektu
Mateřské centrum 08751935 MC Korálek
Korálek z.s.

Důvod nesouladu žádosti
Chybějící povinná příloha
žádosti; mateřské centrum
neposkytuje činnost
v Libereckém kraji déle
než 1 rok

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.7 - Program na podporu činností mateřských center
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2020,
2.

Termín: 30. 06. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje,
řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního
plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center, dle schváleného vzoru, k
podpisu.

HLASOVÁNÍ Č.: 85

PRO:

38

PROTI: 0

Termín: 31. 08. 2020
ZDRŽEL SE: 3
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

83. (80.) Žádost senátora Ing. Michaela Canova členům Zastupitelstva LK – podpora
senátního návrhu novely zákona o kompenzačním bonusu
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Michael Canov
Představil projednávaný materiál. Poděkoval za podporu Ing. Radovanu Víchovi. Týká se to
všech obcí a krajů. Aktuálně se materiál projednává ve Sněmovně.
Martin Půta
Informoval, že rada kraje schválila na jednání tento materiál. Informaci o schválení zaslal na
vědomí i všem parlamentním klubům, paní ministryni Schillerové, panu premiérovi a
předsedovi senátu. Poděkoval za podporu klubu KSČM. Požádal o schválení předloženého
materiálu. Podpora je i ze strany Asociace krajů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 160/20/ZK
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Žádost senátora Ing. Michaela Canova členům Zastupitelstva LK – podpora senátního
návrhu novely zákona o kompenzačním bonusu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost senátora Ing. Michaela Canova za senátní obvod č. 34 Liberec členům Zastupitelstva
LK o podporu v Senátu Parlamentu ČR schváleného návrhu novely zákona č. 159/2020 Sb. o
kompenzačním bonusu, konkrétně změny § 6 odst. 2 předmětného zákona na toto znění: „§
(6) (2) Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu.“,
souhlasí
s textem „Společné Výzvy vládě ČR a Parlamentu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení
místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních
skupin za podpory hejtmanů Pardubického a Libereckého kraje“
a vyzývá
všechny poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvolené za Liberecký kraj, aby
podpořili senátní návrh schválené novely zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu,
který zamezí dalším negativním dopadům do rozpočtů regionálních samospráv.
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 86 PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

84. (61. k) Písemná informace
k)
Regionální surovinová politika Libereckého kraje – informace na základě úkolu
ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020, reakce České
geologické služby na návrh Mgr. Jindřicha Felcmana na přepracování Regionální
surovinové politiky Libereckého kraje, komunikace Libereckého kraje s
Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně žádosti na odpis zásob výhradního
ložiska Brniště – Luhov – Tlustec a informace o termínu veřejného projednání
Regionální surovinové politiky Libereckého kraje
Předkladatel: Martin Půta
Informoval, že do diskuze je přihlášen ze strany občanů Václav Žídek a Lucie Kotrbatá.
Sdělil, že na výboru hospodářského a regionálního rozvoje předložil Mgr. Felcmann bod,
který doplnili na odboru do tohoto materiálu. Rada kraje tento materiál doplněný také
projednala. Upozornil na nesoulad materiálu, který předložil Mgr. Felcmann na jednání
výboru a stanovisko ČGS Praha.
Diskuze
Mgr. Michael Otta
Vysvětlil, že smyslem materiálu je reakce na návrh Mgr. Jindřicha Felcmana. Tento materiál
vznikl na základě žádosti členů zastupitelstva kraje, aby byl zpracován materiál o tom, jak
celý dokument Regionální surovinové politiky vznikal.
Ing. Josef Godany, Česká geologická služba Praha
Informoval, že stávající surovinová politika je zpracována měkce oproti nově připravované,
která je přes SEA a obsahuje 9 ostrých podmínek, které jsou velmi přísné pro využití těžby.
Souhlasí s panem hejtmanem, že usiluje o odpis ze zásob. Vše je uvedeno v materiálu.
Zareagoval na předložený materiál Mgr. Felcmanna, který nepracuje s žádnými reálnými
daty. Snižují se kamenolomy a z původních 220 funkčních kamenolomů je nyní 50 %
funkčních. Během 5 až 7 let ubyde dalších kamenolomů a bude se muset materiál vozit
z velkých dálek. Dlouhodobě využitelný lom, který je v LK je lom Košťálov. Tento lom je
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omezen dopravně a hlavně technologicko-báňsky. Materiál z lomu Košťálov se používá do
betonu a do asfaltu. Do železničních staveb se žádný materiál z lomů nepoužívá. Zmiňovaný
lom Měrunice se během 4 let zcela vyčerpal. A v roce 2029 bude vyčerpaný úplně.
Je snaha těžbu v lomu Tlustec, co nejvíce omezovat. Tento materiál je rozpracován na vysoké
úrovni. Vysvětlil, že se bude těžit do výše 16 %, což je evidovaná plocha zásob a zbytek jsou
zásoby netěžitelné.
Martin Půta
Sdělil, že faktem je to, že lom již na Tlustci existuje. Poukázal na to, že by byl nerad, aby po
vytěžení zmíněných 16 %, byla přidávána další a další procenta pro těžbu.
Ing. Josef Godany, Česká geologická služba Praha
Reagoval na Martina Půtu. Vysvětlil, že těch 16 % je reálné vytěžení těžařem z jednoho
lomu. Z celkové plochy dobývacího prostoru je to jen 13 %. Kdyby se chtělo více těžit, tak by
se to muselo projednat v dalším dokumentu EIA, to je nového řízení, úplně od začátku, by
těžař musel žádat o nová povolení. Do roku 2030 je návrh o nepřekročitelnosti těžby. Ze
zákona prodloužení nelze.
Martin Půta
Zeptal se Ing. Godanyho, jak to bude u těch 84 % a může MPO odepsat ze zásob zbylých 84
%. Domnívá se, že dokud to nebude odepsané ze zásob, tak to stále pořád existuje v zásobách
centrálního seznamu.
Ing. Josef Godany, Česká geologická služba Praha
Vysvětlil, že to není tak jednoduché. Těch 84 % bude v jiné kategorii zásob a je to o to
složitější, to z toho přesunout a uvolnit zásoby. Nelze to ani převést do vázaných zásob,
protože i přesto je to netěžitelné, což nelze udělat. Je k tomu potřeba i souhlas LK.
Martin Půta
Zeptal se, zda se může do surovinové politiky doplnit, co zde Ing. Godany říká. Souhlasit
s těžbou 16 % podmíněno, že se 84 % převede do nebilančních zásob, které nebudou
v seznamu tun kamene, co má Ministerstvo průmyslu a obchodu v tabulce.
Ing. Josef Godany, Česká geologická služba Praha
Sdělil, že těžař než začne těžit, tak musí splňovat podmínky EIA. V návrhu surovinové
politiky je to také jako jeden z bodů.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Rád by, aby se zamýšlelo nad obnovitelnými zdroji a nad recyklací. Recyklace stavebních
materiálů je jedním z velkých trendů poslední doby. Řeší se to napříč Evropou. Recyklace
obsahuje i materiál k surovinové politice. Týká se také recyklování betonu. Nevyužívá se to
z důvodu toho, že cena recyklovaného štěrku a písku je stále vyšší než nerecyklovaného
materiálu. Těžba má na krajinu negativní dopad, ať je kdekoliv.
Ing. Josef Godany, Česká geologická služba Praha
Sdělil, že v surovinové politice s recyklací počítají. V materiálu je také uvedena kvalita
recyklace a uplatnění recyklátů. Recykláty mají vysoké hodnoty nasákavosti a
mrazuvzdornosti. Tyto parametry je schopno naplnit celkem 8 lomů v celé ČR. Pro železniční
lože je tam jeden z nejdůležitějších parametrů a tím je otěruvzdornost. Když by to kamenivo

136

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020

==================================================================
toto nesplnilo, tak by byly vagony vráceny zpět. Trvanlivost kameniva a recykláty tohle
bohužel nemají.
Martin Půta
Zeptal se Mgr. Otty, jakým způsobem se mohou ze strany od zastupitelů zapracovat do
surovinové politiky ještě nějaké podněty.
Mgr. Michael Otta
Vysvětlil, že v současné době běží projekt SEA a 22. 6. 2020 bude veřejné projednání
v multimediálním sále LK od 14.00 hodin, což je jeden den před zastupitelstvem kraje. Po 22.
6. 2020 je 5 dnů na sbírání připomínek. Když bude zastupitelstvo kraje chtít přijmout ještě
nějaké připomínky, tak může po jednání ZK učinit.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Chválí to, že se nehledají nové a nové zdroje k těžbě, které nejsou a nebudou. Na červnové
jednání zastupitelstva kraje předloží návrh, který zastupitelstvo kraje může projednat a poté
přiložit jako připomínku k surovinové politice.
Martin Půta
Požádal Jiřího Löffelmanna a Ing. Kříže o sjednání schůzky, kam předsedové klubů vyšlou
své zástupce a na jednání rady kraje dne 9. 6. 2020 by se projednaly případné připomínky.
Poté by se materiál projednal ve výborech. Na jednání zastupitelstva kraje by se přednesly
návrhy, které budou sděleny na veřejném projednání dne 22. 6. 2020. Dotázal se Mgr. Otty,
zda by byla možná schůzka i se zástupci z České geologické služby Praha a zástupce
Petičního výboru z Brniště, včetně zástupců obcí.
Jan Dvořák
Informoval, že se zúčastnil jednání v Mimoni na téma „Surovinová politika“. Souhlasí
s panem hejtmanem, že 16 % nenasytí těžaře. Domnívá se, že v momentě, kdy se náklad
naloží, tak se stává anonymním. Vznesl dotaz, jak chtějí soukromé společnosti, která tam
bude těžit nařídit, komu bude produkt prodávat.
Martin Půta
Upřesnil otázku Jana Dvořáka v tom, kdo bude schopný garantovat, že 90 % vytěženého
materiálu se poveze skutečně po železnici.
Ing. Josef Godany, Česká geologická služba Praha
Odpověděl, že 90 % je garancí přepravy závazné smlouvy EIA. Musí se to plnit, jinak Báňský
úřad zastaví povolení hornické činnosti. Jiné lomy nejsou kvalitní. Je to hlavně na stavby
v LK, ale samozřejmě, když ten materiál bude potřeba na železnici v jiném kraji, tak bude
jistě použit, to jinak říct nedokáže. Většina lomů v LK má výhradně dopravu automobilovou.
Martin Půta
Zeptal se, až se bude projednávat Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD), tak kraj nebude
účastník řízení.
Ing. Josef Godany, Česká geologická služba Praha
Může být pouze prostřednictvím obcí.
Lucie Kotrbatá, občan LK
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Pracuje v přípravném výboru místního referenda. Referendum zajistili z důvodu toho, že
obecní zastupitelstvo obce Brniště se v listopadu 2019 rozhodlo, že souhlasí s těžbou na
Tlustci. S tím, ale občané nesouhlasí. Hovořila s lidmi dotčených obcí. Lidé se bojí díky
suchu o vodu, nesouhlasí s automobilovou dopravou, což se dotkne všech občanů. Pracovní
doba na lomu bude od 6.00 do 22.00 hodin, s čímž rovněž nesouhlasí. Přilehlé obce s tím také
nesouhlasí – Mimoň a Jablonné v Podještědí. Surovina se bude vozit hlavně v nočních
hodinách. EIA je z roku 2011. V roce 2017 byla bez úprav prodloužená platnost. EIA
nereflektuje možný výskyt azbestu, který se váže na bazalt. Doposud nikdo nezkoumal, zda
se v lomu azbest vůbec nachází. Není si jistá, že by, kamenino zde bylo zase tolik důležité.
Dohlížela jako zaměstnanec Skanska na stavbu železnice a bylo tam použito několik tisíc tun
kameniva. Po přepočtu zjistila, že by v celé ČR bylo potřeba materiálu, tak by musela potřeba
být mnohem vyšší. Muselo by se dělat každý rok 330 km železniční tratě. Což se nedělá.
Požádala členy zastupitelstva kraje, aby se zamysleli nad tím, zda je to tak důležité, aby se
těžba zahájila. Nesouhlasí s informací, že sanační těžba je ve výši 840.000 tun kameniva
ročně. Požádala o úpravu materiálu surovinové politiky. Dotázala se na Ing. Godanyho.
Tlustec se musí na 20 až 25 let otevřít. Kde se poté bude těžit dál.
Ing. Josef Godany, Česká geologická služba Praha
Vysvětlil paní Kotrbaté, že neříkala správně a byla i trochu na hraně zákona, protože čedič
nemá nikde azbest, to je spilit. Neměla by si to plést a vysvětlil jí to. Je tam dlouhodobý
dobývací prostor. EIA má jasné tvrdé podmínky, které musí naplnit těžař, než začne hornická
činnost. Voda je hluboko pod těžbou. Těžba nemá vůbec žádný vliv na vodu.
Mgr. Jan Korytář
Nesouhlasí s paní Kotrbatou, která říkala, že ji nevadí, když se bude jednat o jiný kopec pro
těžbu, ale hlavně když to nebude za jejím „barákem“. Tohle sdělení přece nic neřeší.
Recyklace také není řešení. Kámen končí v betonu a asfaltu, což je naše priorita a říká se to
dlouhá léta. Pokud chceme mít kolem sebe více obchvatů, staveb, silnic a domů, tak musí na
to být použit ten kámen.
Martin Půta
Souhlasí s Mgr. Korytářem.
Václav Žídek, občan LK
Poděkoval za čas, který věnují všichni surovinové politice. Reagoval na informaci, která se
týkala poplašných zpráv. Dle Zpravodaje z MŽP z roku 2013 je potencionálně azbestová
hornina bazalt. Není to žádný výmysl. Udělala se vyjímka, že se může těžit na Tlustci.
Spočítal, že se vytěží 50 km z Tlusce na silnice. A tolik se v ČR nestaví. Upozornil na str. 15,
kde se čísla neshodují. Kamenolom Košťálov má certifikaci na železniční lože, která je
platná. V dokumentu se rozchází na kamenolom Košťálov, jak dlouho vydrží. A je to napsané
v dokumentu aktuální surovinové politiky. Po pár letech, až se Tlustec začne těžit, tak se
znovu „oběhá kolečko papírů“ a bude se v těžbě pokračovat dál.
Jiří Löffelmann
Sdělil, že z dnešní diskuze se jistě nějaké připomínky mohou zadat do surovinové politiky.
Ing. Tomáš Hocke
Sdělil, že těžaři nechodí s tím, aby nám tu něco pěkného nechali, ale chodí do oblastí
zbohatnout. Obyvatelé dotčených oblastí z toho něco musí mít. Společenská dohoda musí být
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vyvážená, tak že na jedné straně se něco bere, ale na druhé straně něco musí dát. Souhlasí
s tím, co řekl pan hejtman.
Mgr. Michael Otta
Souhlasí s jednáním, které bude svoláno před veřejným projednáním dne 22. 6. 2020. Na
krajských stránkách odboru regionálního rozvoje a evropských projektů je zveřejněna
pracovní verze. Všichni se mohou seznámit s novým materiálem, a v případě dalších
potřebných podkladů se mohou obrátit na Mgr. Michaela Ottu.
Hlasování o písemné informaci k), kterou vzali členové zastupitelstva kraje na vědomí
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 87 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 4
Návrh celého usnesení písemných informací:
USNESENÍ č. 161/20/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 5. 2. 2020 do 5. 5. 2020
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje, a 3.
mimořádném zasedání rady kraje
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2020
d)
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji
e)
Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za hospodářský rok 2019, účetní
období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019“
f)
Návrh Memoranda ve věci společného postupu při zajištění pozemku pro sídlo,
krajské operační středisko a výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje v Liberci
g)
Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí o environmentálních
podmínkách k záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów"
h)
Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok
2019
i)
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok
2019
j)
Přehled veřejných zakázek na služby TDI a BOZP - pozemní a dopravní stavby
k)
Regionální surovinová politika Libereckého kraje – informace na základě úkolu
ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020, reakce České
geologické služby na návrh Mgr. Jindřicha Felcmana na přepracování Regionální
surovinové politiky Libereckého kraje, komunikace Libereckého kraje s
Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně žádosti na odpis zásob výhradního
ložiska Brniště – Luhov – Tlustec a informace o termínu veřejného projednání
Regionální surovinové politiky Libereckého kraje
l)
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji
m)
Zmařená investice - akce "Domov a centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou zateplení objektu"
n)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR - Agentura
regionálního rovoje, spol. s r.o. - jmenování člena dozorčí rady
o)
Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje"
p)
Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2020
r)
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2019
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s)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. zasedání rady kraje a na 5. a 6.
mimořádném zasedání rady kraje
t)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 7.,
8., 9., 10., 11., 12., a 13. mimořádném zasedání rady kraje
u)
Informace o průběhu a přípravě pozemních a dopravních staveb Libereckého
kraje v roce 2020
v)
Dopis Ministerstva dopravy k osazení svislého dopravního značení ve věci
omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. třídy z důvodu zpoplatnění
úseku silnice I/38 mýtným
w)
Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu Libereckého kraje
z)
Zajištění osobních ochranných prostředků a veřejná zakázka „Ochranné
nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R“
aa) Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje
2019/2020
ab) Zpráva o činnosti projektu Křišťálové údolí za rok 2019
ac)
Informace o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím
souvisejících úkonů
ad) Informace o Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS
12434/2020/522/JMr ze dne 27. 4. 2020, kterým byla Libereckému kraji uložena
pokuta ve výši 7.000.000 Kč
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 5. 2. 2020 do 5. 5. 2020
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje, a 3. mimořádném
zasedání rady kraje
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2020
d) Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III.
třídy v Libereckém kraji
e) Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za hospodářský rok 2019, účetní období od 1.
10. 2018 do 30. 9. 2019“
f)

Návrh Memoranda ve věci společného postupu při zajištění pozemku pro sídlo, krajské
operační středisko a výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje v Liberci
g) Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí o environmentálních podmínkách k
záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów"
h) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2019
i)
j)

Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2019
Přehled veřejných zakázek na služby TDI a BOZP - pozemní a dopravní stavby

k) Regionální surovinová politika Libereckého kraje – informace na základě úkolu ze
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020, reakce České geologické
služby na návrh Mgr. Jindřicha Felcmana na přepracování Regionální surovinové
politiky Libereckého kraje, komunikace Libereckého kraje s Ministerstvem průmyslu a
obchodu ohledně žádosti na odpis zásob výhradního ložiska Brniště – Luhov – Tlustec a
informace o termínu veřejného projednání Regionální surovinové politiky Libereckého
kraje
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l)

Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v
Libereckém kraji
m) Zmařená investice - akce "Domov a centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou zateplení objektu"
n) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR - Agentura regionálního
rovoje, spol. s r.o. - jmenování člena dozorčí rady
o) Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje"
p) Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2020
r)
s)

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2019
Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. zasedání rady kraje a na 5. a 6.
mimořádném zasedání rady kraje

t)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 7., 8., 9., 10.,
11., 12., a 13. mimořádném zasedání rady kraje
u) Informace o průběhu a přípravě pozemních a dopravních staveb Libereckého kraje v roce
2020,
v) Dopis Ministerstva dopravy k osazení svislého dopravního značení ve věci omezení
tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. třídy z důvodu zpoplatnění úseku silnice I/38
mýtným
w) Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu Libereckého kraje
z) Zajištění osobních ochranných prostředků a veřejná zakázka „Ochranné nanomasky z
nano-textilie AntiMicrobe Web R“
aa) Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje 2019/2020
ab) Zpráva o činnosti projektu Křišťálové údolí za rok 2019
ac) Informace o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím
souvisejících úkonů
ad) Informace o Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS
12434/2020/522/JMr ze dne 27. 4. 2020, kterým byla Libereckému kraji uložena pokuta
ve výši 7.000.000 Kč

85. (78.) Náměty a připomínky
Diskuze
Martin Půta
Poděkoval všem za organizaci dnešního jednání zastupitelstva kraje, které proběhlo
v pořádku.
Informoval, že příští jednání zastupitelstva kraje, když Vláda ČR nerozhodne jinak, se
uskuteční dne 23. 6. 2020 v zasedacím sále zastupitelstva kraje.
Ing. Michal Kříž
Požádal předsedy zastupitelských klubů, aby do 27. 5. 2020 zaslali jména zástupců na
schůzku týkající se těžby na Tlustci a surovinové politiky.
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Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, ukončil 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
v 16.55 hodin.
4. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2020 se bude konat dne 23. 6. 2020 od 14.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu

……………………………….

…………………………….

Bc. Martina Teplá

Jiří Löffelmann

……………………………….
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

V Liberci 2. 6. 2020
Zapsala Bc. Iveta Kavanová

142

