Výpis usnesení z 19. mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného dne 22. 6. 2020
USNESENÍ č. 1110/20/mRK
Autobusy LK, s.r.o. - valné hromady společností ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s.
Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti Autobusy LK, s.r.o., po projednání,
bere na vědomí
pozvánky na valné hromady společností ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s., které
se uskuteční dne 21. 7. 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zúčastnit se jako zástupce společnosti Autobusy LK, spol. s r.o., valných hromad společnosti ČSAD
Liberec, a.s., a společnosti Autocentrum Nord, a.s., a hlasovat pro navržená usnesení.
Termín: 21. 07. 2020
USNESENÍ č. 1111/20/mRK
Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na projekty
směřující k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Liberec, IČO: 27283518, v celkové výši 320.000.000 Kč
v období 2022 až 2029 a to v osmi rovnoměrných, pravidelně se opakujících ročních splátkách
ve výši 40.000.000 Kč, splatných vždy do 31. 7. každého jednotlivého kalendářního roku,
přičemž první splátka je splatná do 31. 7. 2022, na financování projektů směřujících
k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
b)

se zněním smlouvy č. OLP/1530/2020 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu
Libereckého kraje, mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518, na financování projektů
směřujících k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
a ukládá
1. MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu zdravotnictví,
a)

b)

předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a rozhodnutí poskytnutí příplatku
mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a smlouvu
č. OLP/1530/2020 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu Libereckého
kraje, mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518, na financování projektů směřujících
k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., ke schválení,
Termín: 23. 06. 2020
uplatnit budoucí závazek vyplývající ze smlouvy č. OLP/1530/2020 o poskytnutí příplatku
mimo základní kapitál z rozpočtu Libereckého kraje, mezi Libereckým krajem
a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká
Lípa, IČO: 27283518, na financování projektů směřujících k modernizaci objektů
a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, jako prioritu resortu zdravotnictví
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v rámci tvorby střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022
– 2024,
2.

Termín: 31. 12. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit na základě schválení smlouvy
č. OLP/1530/2020 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a kladného rozhodnutí
zastupitelstva kraje o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, podpisy smlouvy
o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Martinem Půtou, hejtmanem kraje.
Termín: 31. 07. 2020

USNESENÍ č. 1112/20/mRK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup jednorázových vyšetřovacích rukavic“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup jednorázových vyšetřovacích rukavic“
v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 na dobu do 31. 12. 2020 formou přímého zadání na základě
dílčích poptávek od více dodavatelů, a to vždy za aktuálně nejnižší nabídkovou cenu nabídnutou
oslovenými dodavateli,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek,
části C, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu se Směrnicí
RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové
organizace.
Termín: 30. 06. 2020
USNESENÍ č. 1113/20/mRK
Veřejná zakázka „Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké nad Jizerou“ - rozhodnutí o vyloučení
účastníka zadávacího řízení
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o vyloučení účastníka MBQ s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, IČO 24247677, dle §
48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky č. ZZVZ/0026/20 „Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké nad
Jizerou“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (požadované kvalifikace - doklady předložené
účastníkem nesplňují zadávací podmínky)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2020

USNESENÍ č. 1114/20/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „ BOZP - Silnice III/2784
Výpřež - Horní Hanychov“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje o
výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka
INVESTING CZ spol. s r. o., IČO: 25036751, se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1,
za nabídkovou cenu 133.000 Kč bez DPH, tj. 160.930 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/195/2020
mezi Libereckým krajem a společností účastníka INVESTING CZ spol. s r. o., IČO: 25036751,
se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 1115/20/mRK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2020
- statutární město Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2020
č. OLP/4205/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ 00262978,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, z důvodu snížení příspěvku kraje o 1.129.440 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4205/2019 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 1116/20/mRK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České
republiky – dotace na nákup vozidel na alternativní pohon
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, ve výši 250.000 Kč za účelem podpory
nákupu vozidel na alternativní pohon,
b) smlouvu č. OLP/1484/2020 (číslo poskytovatele: 05621921) o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky, ve výši 250.000 Kč mezi Libereckým krajem
a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11, IČO: 00020729
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvu
č. OLP/1484/2020 (číslo poskytovatele: 05621921) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky ve výši 250.000 Kč, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Státním
fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO:
00020729, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
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Termín: 31. 08. 2020
USNESENÍ č. 1117/20/mRK
Dohoda o užívání služebního automobilu č. OLP/1478/2020, uzavíraná mezi Libereckým
krajem a Mgr. Havlíkem, ředitelem krajského úřadu
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přidělení služebního automobilu TOYOTA COROLLA TS HSD 2.0 COMFORD,
VIN: SB1Z53BE50E049625, RZ 6L0 02 72, Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu
Libereckého kraje,
b) Dohodu o užívání služebního automobilu číslo OLP/1478/2020 mezi Libereckým krajem
a Mgr. René Havlíkem, ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření výše schválené Dohody o užívání
služebního automobilu.
Termín: 30. 06. 2020
USNESENÍ č. 1118/20/mRK
Připomínky Libereckého kraje k dokumentům pro přípravu mezinárodního plánu Povodí
Odry pro třetí plánovací období (2021 - 2027) v souvislosti se záměrem „Pokračování těžby
ložiska hnědého uhlí Turów“
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s uplatněním připomínek Libereckého kraje k dokumentu Předběžný přehled významných
problémů hospodaření s vodou zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Odry pro 3. plánovací
cyklus,
b)

s uplatněním připomínek Libereckého kraje k dokumentu Předběžný přehled významných
problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Odry na území
České republiky
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, zajistit
a) předložení výše uvedených materiálů Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, k podpisu,
Termín: 22. 06. 2020
b)

odeslání výše uvedených dokumentů,

c)

Termín: 22. 06. 2020
předložení výše uvedených dokumentů zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
Termín: 22. 06. 2020

USNESENÍ č. 1119/20/mRK
Rozpočtové opatření č. 214/20 – úprava dílčích ukazatelů kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor
životního prostředí a zemědělství – vzpomínková akce k 10 letému výročí od povodní 2020
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 214/20, kterým se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 914 08
– Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, následovně
1) snižují se výdaje celkem o 37.850 Kč u dílčího ukazatele Pořizování a správa dat, rozpisový
ukazatel GIS pro resort životního prostředí a zemědělství,
2) navyšují se výdaje celkem o částku 37.850 Kč u dílčího ukazatele Environmentální výchova,
vzdělávání a osvěta, rozpisový ukazatel Provozní potřeby – environmentální výchova,
vzdělávání a osvěta, z důvodu zajištění části programu na připomenutí povodní z roku 2010
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 214/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 06. 2020
USNESENÍ č. 1120/20/mRK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 219/20 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 8.6 Podpora retence vody v krajině v roce 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
1)
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 219/20, kterým se
snižují výdaje v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, program 8.6 Podpora retence vody v krajině v celkové výši 14.142.980 Kč, z
toho nespecifikované rezervy ve výši 11.000.000 Kč a nerealizované jmenovité projekty ve
výši 3.142.980 Kč
a současně zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.6 Podpora retence vody v krajině
ve výši 14.142.980 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2)

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.6 Podpora retence vody v krajině v úhrnném objemu 14.142.980 Kč níže
uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2019 - 30. 9. 2022 do výše

č.

1.

2.

Název
žadatele

Název / účel
projektu

Závazné
výstupy
projektu

Společnos
t pro
Bedřichov,
Jizerské
zadržení vody v
hory,
krajině
o.p.s.

vybudování
MVN a tůní - 8
ks

Město
Park Cihelna
Hrádek
Hrádek nad
nad Nisou Nisou - tůně

plocha tůní –
9.123 m2,
celková plocha
revitalizované
lokality – 1.681
m2

5

Dotace do výše /
IČ (datum narození) / podíl dotace z
sídlo žadatele (adresa
celkových
bydliště)
způsobilých
výdajů v %
25916751
U Jezu

554 623 Kč
10

460 01 Liberec
00262854
Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad
Nisou

22,00

1 000 000 Kč
28,07
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3.

4.

Čmelák Společnos
t přátel
přírody
z.s.

Lunaria,
z. s.

7.

8.

9.

Pro kapky

Obnova
mlýnského
rybníku v
Kokoníně

5.

6.

Novoborská
Amazonie revitalizace
mokřadů v
lokalitě U
koupaliště

soustava tůní 4.600 m2

obnova tůní – 4
ks, tvorba sadu 0,36 ha, obnova
pastviny - 1,5 ha

Víceúčelová
Centrum malá vodní nádrž malá vodní nádrž
Tábor, z.s. v Nové Vsi nad
– 1 ks
Popelkou

ZOD
Brniště
a.s.

Vodní nádrž na
pozemcích p.č.
319/1, 319/2,
370/1 v k.ú.
Brniště

20 ks tůní s
celkovou
plochou vodní
hladiny – 6.500
m2
počet nově
vytvořených
MVN – 1 ks,
plocha nově
vytvořených
MVN – 2.861
m2

Tvorba tůní,
přirozených
vodních prvků v vytvořené tůně –
ZO ČSOP
10.
krajině v k.ú.
7 ks, vybudování
Bukovina
Bělá u Turnovaa
hrázky – 1 ks
v k.ú. Sekerkovy
Loučky

6

998 650 Kč

Švermova 32/35
460 10 Liberec
64040534
Jindřichovice 12
463 66 Jindřichovice
pod Smrkem

26,14

234 000 Kč
69,86

458 000 Kč

vytvořená tůň - 1
ks

výstavba tůní –
Retence vody v
Statutární
128 m2, výsadba
intavilánu města
město
stromů – 14 ks,
Liberec - lokalita
Liberec
obnova louky – 1
Hlávkova
ks

Institut
pro
Mokřady Česká
udržitelný
Ves - 1. etapa
rozvoj
o.p.s.

46747362

69,92
00262978
nám. Dr. E. Beneše
43831
460 59 Liberec

700 000 Kč
62,61

70150486
Nová Ves nad
Popelkou 57
512 71 Nová Ves nad
Popelkou
02586894

527 048 Kč
70,00

996 980 Kč

Švermova 32/35
460 10 Liberec

00119407

19,10

1 000 000 Kč

Jáchymov 1
471 29 Brniště

72026413

33,41

280 000 Kč

Granátová 1900
511 01 Turnov

70,00
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11.

Město
Semily

Obnova
historické polní
cesty od kaple v
Semilech –
zatravnění a
výsadba ovocné
aleje

obnovená polní
cesta – 1 ks,
výsadba aleje – 1
ks

FKP
12. Frýdlant
s.r.o.

Tůně na p.p.č.
55/1 v k.ú.
Černousy

počet nových
tůní – 3 ks,
celková plocha
tůní - 1.580 m2

13.

Vybudování
mokřadních tůní
na Václavicku

počet tůní – 20
ks, celková
rozloha tůní 2.570 m2

Lesy
České
republiky,
14. s.p.,
Krajské
ředitelství
Liberec

Tůně vytvořené
na lesních
správách
Frýdlant v
Čechách, Ještěd,
Česká Lípa a
Jablonec nad
Nisou

Obec
15. Hamr na
Jezeře

Hamr na Jezeře Tůně pod
Chrastenským
vrchem

16.

Město
Turnov

00276111
Husova

758 950 Kč
82

513 01 Semily

27261883

70,00

322 424 Kč

Černousy 50
464 01 Černousy

49,00

1 000 000 Kč
67,94

42196451
tůň – 33 ks

Sokolská
1383/37

550 000 Kč
68,64

460 01 Liberec
00673498
nové tůně – 6 ks

471 28 Hamr na Jezeře

užitkový
Přivedení
vodovod pro
užitkové vody do městský park –
městského parku
522 m, koryto
v Turnově
potůčku v parku
- 1 ks

Veselá
17.
věda z.ú.

Podpora retence
vody v krajině Veselovědní
centrum Smržov

tůně – 2 ks,
zasakovací pásy
osazené
dřevinami - 5 ks

18.

Zvýšení
retenčního
potenciálu a
zlepšení
biodiverzity ve
vybrané lokalitě
v kat. území

počet
vytvořených tůní
- 5 ks, počet
vystavěných
MVN - 1 ks

7

381 875 Kč

Děvínská 1

00276227
Antonína Dvořáka
335
511 01 Turnov
03657914
Podhorská 1050/45
466 01 Jablonec nad
Nisou

70,00

900 000 Kč
69,23

170 450 Kč
70,00

993 128 Kč
70,00

Výpis usnesení z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 22. 6. 2020
Vlastiboř u
Železného Brodu

Tůň a propustek
na pozemcích
p.č. 1782 a 1781
v k.ú. Zdislava

19.

Město
Terénní úpravy v
21.
Chrastava k. ú. Chrastava

23.

vytvoření tůní –
2 ks

Vytvoření
malá vodní nádrž
soustavy malých – 4 ks, soustava
vodních nádrží a
tůní – 1 ks,
tůní v Dolním
soustava
Vítkově, lokalita
zasakovacích
U nové aleje
tůní – 1 ks
obnova malé
Obnova rybníků
vodní nádrže – 2
a vytvoření
Střelnice
ks, vytvořené
nových tůní v
Pertoltice
tůně - 10 ks,
Pertolticích,
s.r.o.
vodní plocha
lokalita „U
celkem - 7.600
Střelnice“
m2
AZ
Komplexn
í služby
s.r.o.

3)

č.

264 144 Kč
69,85

celková
Vybudování
minimální plocha
souboru opatření
tůní – 3.200 m2,
podporujícíh
vzdouvací
retenci vody v
zařízení v
krajině v k.ú.
meliorační šachtě
Druzcov
– 1 ks

20.

22.

stavba tůně – 1
ks, výstavba
propustku - 1 ks

395 000 Kč
68,29

00262871

260 000 Kč

náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava
7653875
Aloisina výšina
629/102
460 15 Liberec

02003643

69,74

551 779 Kč
28,67

845 929 Kč

Sáňkařská 389
460 08 Liberec

24,69

s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům
na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v krajině, které byly v souladu
s administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové ohodnocení
než předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu
vyčerpání alokace výzvy

Název žadatele

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

8

IČ (datum
narození) /
sídlo žadatele
(adresa
bydliště)

Dotace do
výše / podíl
dotace z
celkových
způsobilých
výdajů v %

Výpis usnesení z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 22. 6. 2020

1. Brodský Jiří

MVN Za Tratí horní a dolní
nádrž

Úprava vodního
režimu na
pozemku p.č.
2. Škoda Věroslav
2735/1 v k.ú.
Vratislavice nad
Nisou

počet nově
vybudovaných MVN
– 2 ks, plocha nově
vybudovaných
rybníků – 2.634 m2

vybudování průtočné
tůně – 4 ks, přerušení
drenážního systému
– 5 ks, vybudování
tůně – 5 ks

Městské lesy
3. Česká Lípa
s.r.o.

obnova hráze tůně –
1 ks

4.

Obnova nádrže na
p.p.č. 898/1,
897/2 v k.ú.
Arnoltice u
Bulovky

počet obnovených
MVN – 1 ks, plocha
hladiny malé vodní
nádrže – 1.870 m2

6.

7.

4)

KORDULA
s.r.o.

Nehvizdy

Liberec
- Vratislavice
nad Nisou

0 Kč

25446541

Obnova hrázky
lesní tůně Hříšná
Milada na
Českolipsku

Zvýšení retence
AGROKOMPL
vody a zmírnění
5. ET 2000 spol. s
odtoku vody ze
r. o.
zemědělské půdy

0 Kč

Žižkova
231/1

0 Kč

470 01 Česká
Lípa

0 Kč

25411462
ošetřená plocha - 145
ha

Janův Důl 96
463 52 Janův
Důl

0 Kč

25033832

Zvýšení retence
vody a zmírnění
odtoku vody ze
zemědělské půdy

ošetřená plocha 128,87 ha

Vybudování Malé
vodní nádrže v
Dubnici

vybudování malé
vodní nádrže - 1 ks

Dolní Vítkov
59

0 Kč

463 31
Chrastava

0 Kč
Liberec

s neposkytnutím účelových dotací níže uvedenému žadateli na projekt/aktivitu
z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6

9
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Podpora retence vody v krajině, který byl v rozporu s administrativními
podmínkami a nebyl způsobilý pro další hodnocení

č.

1.

Název
žadatele

Název / účel
projektu

Vytvoření
soustava 3 tůní
v místě zaniklé
MVN v údolí
Zábrdky - k. ú.
Cetenov

Závazné výstupy
projektu

IČ (datum
narození) /
sídlo
žadatele
(adresa
bydliště)

žádost nebyla
doručena
elektronicky přes
webový portál

vytvoření tůní - 3 ks

45597707

Myslivecký
Stavba Tůně 1
spolek "Údolí
2.
a Tůně 2a3 v k.
Vošmendy
ú. Jesenný
Jesenný"

Výkopové práce na
vybudování tůní - 41
m3

Jesenný
13

Vybudování
tůní pro
Jizerskoobojživelníky
3. ještědský
v k. ú.
horský spolek Machnín a v k.
ú. Starý
Harcov

soustava tůní – 2 ks,
počet tůní – 6 ks,
maximální celkový
objem tůní - 86 m3,
maximální celková
plocha tůní - 184 m2

65100352

Realizace
retenčních tůní
v k. ú. Světlá
pod Ještědem

vytvoření retenčních
tůní – 2 ks

4.

5)

Odůvodnění

512 12
Jesenný

nám.
Nerudovo
108/1
460 01
Liberec 1

žádost nebyla
doručena
elektronicky přes
webový portál
žádost o dotaci ve
výši 35.000 Kč je
nižší než minimální
výše dotace dle
vyhlášení (min.
70.000 Kč)
žádost o dotaci ve
výši 63.143 Kč je
nižší než minimální
výše dotace dle
vyhlášení (min.
70.000 Kč)

neúplná žádost chybí finanční
rozvaha projektu

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.6 Podpora retence vody v krajině, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými příjemci v rámci programu vyhlášeného v roce 2020
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 219/20 a poskytnutí či neposkytnutí
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dotací výše uvedeným příjemcům včetně vzoru smlouvy Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení.
Termín: 23. 06. 2020

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 23. 6. 2020
zapsala Jitka Machálková

11

