Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 23. 6. 2020
USNESENÍ č. 162/20/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
Petra Tulpu (SLK),
Ing. Michala Kříže (ANO 2011).
USNESENÍ č. 163/20/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),
MUDr. Vít Němeček, MBA (ODS),
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpLK),

-

Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO).

USNESENÍ č. 164/20/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),

-

Jan Dvořák (KSČM),
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK),

-

Bc. Martina Sejkorová, Dis. (SPD+SPO).

USNESENÍ č. 165/20/ZK
Rozhodnutí o sloučení rozpravy ke stanoveným bodům programu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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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. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (majetkové operace),
b) č. 32, 33, 35, 36 (resort životního prostředí a zemědělství),
c)
d)
e)

č. 48, 50 (resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu),
č. 52, 75 (materiál týkající se Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.),
č. 53, 74 (materiál týkající se Krajské nemocnice Liberec, a.s.),

f)
g)

č. 64, 65 (materiál týkající se společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.),
č. 66, 67, 68 (resort kultury, památkové péče a cestovnícho ruchu).

USNESENÍ č. 166/20/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení č.
242/19/ZK z 31. 5. 2020 na 30. 9. 2020,
116/20/ZK z 31. 5. 2020 na 30. 6. 2020,
147/20/ZK z 31. 5. 2020 na 30. 6. 2020
a vypouští
ze sledování usnesení č. 453/19/ZK, 488/19/ZK, 517/19/ZK, 5/20/mZK, 8/20/mZK, 9/20/mZK,
10/20/mZK, 31/20/ZK, 32/20/ZK, 35/20/ZK, 42/20/ZK, 62/20/ZK, 64/20/ZK, 67/20/ZK, 69/20/ZK,
76/20/ZK, 105/20/ZK, 114/20/ZK, 120/20/ZK, 122/20/ZK, 123/20/ZK, 141/20/ZK, 150/20/ZK,
156/20/ZK.
USNESENÍ č. 167/20/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. 4. 2020 do 2. 6. 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 29. 4. do 2. 6. 2020.
USNESENÍ č. 168/20/ZK
Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh členky Zastupitelstva Libereckého kraje statutární náměstkyně hejtmana
Ing. Jitky Volfové
pana Ing. Vladimíra Hermana
přísedícím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.
USNESENÍ č. 169/20/ZK
Záměr majetkového vstupu Libereckého kraje do MMN, a. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
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bere na vědomí
stav projednávání smluvní dokumentace k záměru majetkového vstupu Libereckého kraje ve
společnosti MMN, a.s.,
souhlasí
s pokračováním v jednání s akcionáři společnosti MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova
465, 514 01 Jilemnice, a to v intencích usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 454/19/ZK, s
tím, že celková investovaná částka na nabytí akcií a příplatek mimo základní kapitál bude
maximálně až do výše 187.500.000 Kč
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, pokračovat v jednání s akcionáři společnosti MMN, a. s.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 170/20/ZK
Nové znění stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
se změnou stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., které se mění v článku 7.
Dozorčí rada, odst. 7. 9., písm. (a) tak, že nově Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí
písemný souhlas ke všem právním jednáním, jejichž plnění přesáhne 20.000.000 Kč (slovy: dvacet
milionů korun českých); s výjimkou smluv se zdravotními pojišťovnami, a to s účinností od 1. 8.
2020
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit předložení
změny stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., k rozhodnutí radě kraje v
působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Nemocnice s
poliklinikou Česká Lípa a. s.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 171/20/ZK
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.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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,
schvaluje
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 ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví uplatnit budoucí
závazek vyplývající ze smlouvy č. OLP/1530/2020 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z
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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 v rámci tvorby střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období
let 2021 – 2024.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 172/20/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ
27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460
63, která se uskuteční dne 30. 6. 2020,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01
Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 30. 6. 2020
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec,
doručovací číslo: 460 63, dne 30. 6. 2020 zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro navržené usnesení
valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 30. 06. 2020
USNESENÍ č. 173/20/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ
27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460
63, která se uskuteční dne 16. 7. 2020,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec,
a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo: 460 63, která se uskuteční dne 16. 7. 2020,
navrhuje
nominovat jako zástupce Libereckého kraje v dozorčí radě společnosti Krajská nemocnice Liberec,
a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo: 460 63,
a) MUDr. Přemysla Sobotku, nar.
b)

Prof. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph.D., nar.
4

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020

a to na ta funkční místa v dozorčí radě společnosti, která vzniknou změnou stanov společnosti dle
dodatku č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s., ze dne 6. 11. 2013, č.
OLP/2391/2013
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo:
460 63, dne 16. 7. 2020, zastupovala Liberecký kraj, hlasovala pro navržené usnesení valné
hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 16. 07. 2020
USNESENÍ č. 174/20/ZK
Memorandum mezi Libereckým krajem, Jednotou bratrskou, městem Frýdlant a městem
Hejnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
znění memoranda o spolupráci č. OLP/1534/2020 mezi Libereckým krajem, Jednotou bratrskou, se
sídlem Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V, IČO: 47 47 51 11, městem Frýdlant se sídlem
nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO: 00262781, a městem Hejnice se sídlem Nádražní
521, 463 62 Hejnice, IČO: 00262803,
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, zajistit předložení memoranda k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 175/20/ZK
ILMA z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
A)
projekt Fitness Dance 2017
B)
projekt Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
a) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Fitness Dance 2017 (porušení
povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemci ILMA z. s., IČO: 22887806, se sídlem Nitranská 415/1. 460 07 Liberec III, ve výši
49.500 Kč, tj. ve výši 99 %,
b) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže ve spolku ILMA 2017 (porušení povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních
prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci ILMA z. s., IČO: 22887806, se sídlem
Nitranská 415/1. 460 07 Liberec III, ve výši 28.215 Kč, tj. ve výši 99 %,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 176/20/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v rámci programu 1.4 Prevence kriminality
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole
926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši 69.400 Kč a to snížením
nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany a Prevence kriminality, programu č. 1.4
Prevence kriminality a současně k zavedení, navýšení specifických ukazatelů jednotlivých
projektů/aktivit v rámci programu č. 1.4 Prevence kriminality, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 1.4 Prevence kriminality v úhrnném objemu do výše 69.400 Kč na podporu prevence
kriminality obcí Libereckého kraje, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt do výše:

P.
č.

Žadatel

Město
Česká
1
Lípa

Město
2 Český
Dub

Právní
statut

IČ

Název
projektu

Popis projektu
(účel projektu)

KYBERLIFE
2020

obec

00260428

obec

„Intervence v
případě
výskytu
00262722 závadového
chování žáků
na Základní
škole Český
Dub 2020“
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Cílem projektu je
zejména snížení
rizikového
chování dětí,
mladistvých (žáků
sedmých tříd ZŠ)
v kyberprostoru.
Zohledňuje obě
rizika pohybu a
komunikace v
kyberprostoru,
tedy jak se nestát
pachatelem a jak
nebýt obětí.
Pracovat s jedinci
a kolektivy, ve
kterých se objevilo
rizikového
chování (šikana,
kyberšikana, šíření
nevhodného
obsahu na
internetu,
záškoláctví,
nedodržování
pravidel GDPR,
…), a úspěšnou
intervencí zamezit

Výstupy projektu

Požadovan
á výše
dotace

Název parametru,
hodnota, jednotka

Kč

Divadelní
představení k
projektu
KYBERLIFE 20x
Ubytování pro
účinkující 4x
Návazný program
- přednášky - 10x
Pronájem sálu KD
Crystal - 5x

Intervence 7x

40.000,00

29.400,00
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P.
č.

Žadatel

Právní
statut

IČ

Název
projektu

Popis projektu
(účel projektu)

Požadovan
Výstupy projektu
á výše
dotace
Název parametru,
Kč
hodnota, jednotka

eskalaci problému
a omezit recidivu.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu
1.4 Prevence kriminality
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 177/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 171/20 – zapojení výtěžku 15. benefičního plesu
hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01, rozhodnutí o poskytnutí
finančních darů z tohoto výtěžku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 171/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje o
celkovou částku 701.900 Kč z výtěžku 15. benefičního plesu hejtmana a současně se navyšují
celkové výdaje kraje o částku 701.900 Kč, z toho v kapitolách
a) 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, Neinvestiční dary a neinvestiční transfery, o
celkovou částku 588.400 Kč,
b) 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana, o celkovou částku 113.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru těmto organizacím ve výši:
název
IČ
sídlo
Nadační fond Ozvěna

029 70 261

Nadace EURONISA

467 48 504
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Žižkova 528/6, 470 01
Česká Lípa
Konopná 776/8, 460 14

výše finančního
daru
147.100 Kč
147.100 Kč
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Návrat, o.p.s.

273 23 773

Mateřská škola a Základní škola
Sluníčko Turnov, p.o.

711 73 854

Liberec XIV-Ruprechtice
Široká 304/68, 460 07
Liberec III-Jeřáb
Kosmonautů 1641, 511 01
Turnov

147.100 Kč
147.100 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. 07. 2020

P. č. dle abecedy

USNESENÍ č. 178/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole
926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 8.975.573,12 Kč a to snížením
nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality, programu č. 1.1
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a současně zavedení, navýšení
specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v rámci programu č. 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v úhrnném
objemu do výše 8.975.573,12 Kč, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt:

1

2

Žadatel

Obec
Benecko

Obec
Benešov u
Semil

IČO

Název projektu

Popis projektu
(účel projektu)

Výše dotace v
Kč

00275581

Pořízení, obnova,
doplnění a opravy
osobních
ochranných
prostředků PO.

Pořízení, obnova, doplnění a
opravy osobních ochranných
prostředků PO.

53 969,50

Pořízení, obnova a
doplnění vybavení
JPO - U 2)

Účelem projektu je pořízení a
obnova věcných prostředků
požární ochrany, které je
povinnou výbavou. Vybavení
je určeno pro JPO Benešov u
Semil, která je zařazena v
JPO III.

21 525,00

00275590

8
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3

4

5

6

7

Obec
Bradlecká
Lhota

Obec
Brniště

Město
Cvikov

Město
Cvikov

Doplnění a obnova
osobních
ochranných
prostředků požární
ochrany

Obnova a doplnění osobních
ochranných prostředků
požární ochrany členů
JSDHO

Ochranné
prostředky hasiči
Brniště

Nákup nových ochranných
obleků a nezbytného vybavení
k výjezdům požární jednotky
SDH Brniště.

83 447,00

Doplnění osobních
prostředků požární
ochrany Cvikov
program U2

Jednotka JPO II Cvikov
Každoročně doplňuje
zásahové obleky v letošním
roce budeme nakupovat 4 ks

23 370,00

Doplnění věcných
prostředků požární
ochrany Cvikov
program U4

Jednotka JPO II Cvikov je
předurčena pro zásahy v
případě úniků nebezpečných
látek. Je nutné vzhledem ke
stáří stávajících ochranných
pomůcek provést obměnu
dýchacích přístrojů.

36 900,00

Nákup ochranných
prostředků PO

Obnova a doplnění osobních
ochranných prostředků
požární ochrany

100 000,00

Obnova a doplnění
osobních
00262722
ochranných
prostředků požární
ochrany

Obnova a doplnění osobních
ochranných prostředků
požární ochrany.

68 117,40

Oprava nosných částí T 815
CAS 32, oprava spojky,
oprava vodního čerpadla,
oprava nádrže na vodu.

215 250,00

00275620

00260401

00260410

00260410

Město
00260428
Česká Lípa

8

Město
Český Dub

9

Město
Český Dub

00262722

Oprava CAS 32
Tatra 815

9

12184,00
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10

11

12

Pořízení věcných prostředků
požární ochrany k provádění
Nákup materiálu pro
speciálních činností při
Obec Čistá 00275662
Ochranu
zásazích v souvislosti s
u Horek
obyvatelstva
mimořádnými událostmi pro
jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí

Město
Desná

Město
Doksy

00262307

00260444

Obec Dolní 00262757
13
Řasnice

14

15

16

Obec
Držkov

Město
Dubá

Město
Dubá

00262315

00260479

15 000,00

Nákup osobních
ochranných
prostředků

Doplnění a výměna osobních
ochranných prostředků.

41 205,00

Podpora jednotek
požární ochrany
obcí Libereckého
kraje

Zajištění provozu zařízení
hasičské zbrojnice při
vyhlášení poplachu v
případech výpadku elektrické
energie, doplnění předepsané
výstroje jednotlivce, doplnění
výbavy zásahových vozidel
pro plnění úkolů požární
ochrany v krizových situacích

36 934,44

Doplnění
zásahových
prostředků JPO
Dolní Řasnice

Obnova a doplnění
zásahových prostředků pro
výjezdy JPO.

45 939,00

Obec Držkov nová
CAS

Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky pro
potřeby jednotky sboru
dobrovolných hasičů Držkov.

1 000 000,00

Město Dubá pořízení CAS

U1) Pořízení nové CAS v
rámci reprodukce požární
techniky pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů se státní
dotací.

1 000 000,00

U2) Pořízení nových
00260479
Město Dubá osobních ochranných
ochranné prostředky prostředků požární ochrany
(jednovrstvé obleky a přilby)

10

16 681,75
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17

Město
Frýdlant

00026271

18

Město
Frýdlant

00026271

19

Město
Frýdlant

00026271

„Pořízení a obnova
ochranných
prostředků PO,
Frýdlant (U2)“

„Pořízení věcných
prostředků PO,
Frýdlant (U4)“

„Oprava výškové
techniky, Frýdlant
(U3)“

Pořízení, obnova, doplnění a
opravy osobních ochranných
prostředků PO z důvodu
konce své životnosti. Nákup
bude realizován pro dvě
výjezdová družstva (Frýdlant
a Frýdlant-Větrov).
Obnova a doplnění věcných
(ochranných) prostředků
jednotky SDH obce.
Dovybavení o nové
prostředky pro zásah v
nebezpečné zóně a obměna
celoobličejových masek k
IDP.
Oprava automobilového
žebříku vozidla AZ 30
Mercedes. Provozem došlo k
poškození uložení stolice a
úložné skříně (nástavby) za
kabinou řidiče.

U6) Pořízení, obnova,
doplnění, opravy a výstavba:
b) opravy cisternových
Obec
00262790
Oprava vozidla
automobilových stříkaček s
20
Habartice
CAS
rokem výroby 1985 a let
následujících mimo
cisternových automobilových
stříkaček uvedených v U3.
Účelem projektu, který začal
v roce 2019, je zajištění
vybavení výjezdové jednotky
Nákup vybavení
obce, která je předurčena pro
Obec Háje 00275689 jednotky předurčené
ochranu obyvatel,
21
nad Jizerou
pro ochranu
nafukovacím záchranářským
obyvatel – 2.etapa
stanem COMFY-25 včetně
nutného příslušenství a
přívěsu na dopravu daného
vybavení.
Účelem projektu je zajištění
pořízení moderních
ochranných prostředků pro
Pořízení ochranných
členy JSDH Hejnice,
Město
00262803
zásahových
konkrétně pořízení
22
Hejnice
prostředků pro
vícevrstvých ochranných
JSDH Hejnice
zásahových kompletů - obuv,
vícevrstvý oblek a přilba,
které nahradí starší
nevyhovující a poškozené

11

160 000,00

100 000,00

129 150,00

67 000,00

100 000,00

52 400,00
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typy.

Nákup a obměna
osobních
ochranných
prostředků požární
ochrany

Udržení akceschopnosti
jednotky PO

23 449,21

Obnova a doplnění
osobních
ochranných
prostředků požární
ochrany JPO Horní
Branná

Obnova a doplnění některých
osobních ochranných
prostředků požární ochrany
JPO Horní Branná

65 703,00

Obnova osobních
Město
ochranných
00262854
25 Hrádek nad
prostředků požární
Nisou
ochrany pro JSDHO
Hrádek n. N.

Výdaje spojené s obnovou
osobních ochranných
prostředků požární ochrany.

46 645,00

Hrubá Skála - CAS

Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky pro
JSDHO Hrubá Skála

1 000 000,00

Město
00275778
27 Jablonec
nad Jizerou

Pořízení a obnova
osobních
ochranných
prostředků

U2 - obnova a doplnění OOP

35 350,00

Město
00275778
28 Jablonec
nad Jizerou

Oprava nástavby
CAS

U3 - provedení opravy
nástavby zásahového
hasičského vozidla CAS 32

216 200,00

23

24

26

Městys
Holany

00260525

Obec Horní 00275735
Branná

Obec
Hrubá
Skála

00275751

12
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29

Statutární
město
Jablonec
nad Nisou

„Nákup ochranných
00262340
prostředků pro
JSDHO Jablonec
nad Nisou

U2) Obnova, doplnění a
oprava osobních ochranných
prostředků požární ochrany

115 005,00

30

Statutární
město
Jablonec
nad Nisou

„Rekonstrukce CAS
32 s nádrží na vodu
00262340 s objemem 6000 l
pro JSDHO
Jablonecké Paseky dokončení“

U3) Opravy cisternových
automobilových stříkaček s
nádrží na vodu s objemem
6000 litrů a větší

43 050,00

31

Statutární
město
Jablonec
nad Nisou

„Nákup věcných
prostředků pro
00262340
předurčenou
JSDHO Jablonecké
Paseky“

U4) Pořízení, obnova,
doplnění a opravy věcných
prostředků - úniky
nebezpečných látek

41 820,00

32

Město
00260576
Jablonné v
Podještědí

Nákup ochranných
prostředků PO

Dovybavení jednotky SDH
novými ochrannými
prostředky - zásahovými
obleky a přilbami

35 055,00

Obnova a doplnění
ochranných
prostředků

Účelem projektu je obnova a
doplnění osobních
ochranných prostředků pro
členy jednotky.

16 000,00

00275808 Obnova ochranných
prostředků

U2) Obnova a doplnění
osobních ochranných
prostředků - zásahové boty,
zásahové kalhoty, zásahový
kabát, zásahové rukavice,
zásahová přilba,svítilna na
přilbu, výstražné vesty,
ochranný oblek Sršeň

30 478,17

Pořízení osobních ochranných
prostředků požární ochrany účel podpory U2

61 401,60

33

34

35

Obec
Jesenný

Město
Jilemnice

00275786

Obec Jílové 00525529
u Držkova

Pořízení osobních
ochranných
prostředků požární
ochrany

13
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U 2) - Učelem projektu je
pořízení osobních ochranných
Obec
OOP pro zásahovou
pomůcek pro družstvo
Jindřichovi 00672025
36
činnost JSDH
jednotky v početním stavu
ce pod
Jindřichovice p.Sm.
1+3. Zásahové obleky
Smrkem
kompletní, zásahová obuv,
zásahové rukavice.

37

Obec
Josefův
Důl

38

Obec
Karlovice

39

Obec Kruh

Nákup ochranných
prostředků PO pro
SDH Josefův Důl

Pořízení, obnova, doplnění a
opravy osobních ochranných
prostředků požární ochrany

61 000,00

00275824

Doplnění výstroje
JSDH Karlovice

Doplnění výstroje JSDH
Karlovice, vzhledem k
množství výjezdů, které
JSDH zajišťuje výstroj
dosluhuje a je třeba zajistit
bezpečnost zasahujících
hasičů.

28 720,50

00275859

Nákup ochranných
prostředků

U2) Obnova a doplnění
osobních ochranných
prostředků požární ochrany

16 625,00

Pořízení, obnova a
doplnění osobních
ochranných
prostředků PO

Pořízení, obnova a doplnění
osobních ochranných
prostředků jednotky sboru
dobrovolných hasičů v
Kunraticích u Cvikova

61 192,50

Nákup osobních
ochranných
prostředků požární
ochrany

U2) Nákup osobních
ochranných prostředků
požární ochrany pro jednotky
dobrovolných hasičů

149 039,10

Nákup ochranných
prostředků PO

U2) Obnova osobních
ochranných prostředků

19 910,63

00262391

Obec
00524301
40 Kunratice u
Cvikova

41

Statutární
město
Liberec

42

Městys
Libštát

37 195,20

00262978

00275891

14
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43

Město
Lomnice
nad
Popelkou

00275905

Město
00262455
44 Lučany nad
Nisou

45

46

Nákup ochranných
prostředků PO 2020

Obnova, doplnění a oprava
osobních ochranných
prostředků požární ochrany

80 827,61

Nákup osobních
ochranných
prostředků požární
ochrany

U2) Pořízení, obnova,
doplnění a opravy osobních
ochranných prostředků
požární ochrany - zásahové
obleky Zahas a zásahové
přilby MSA.

55 370,00

Dovybavení JSDHO
Účelem projektu je
Malá Skála
dovybavení a obměna
Obec Malá 00262463
osobními
ochranných prostředků členů
Skála
ochrannými
JSDHO Malá Skála s územní
prostředky
působností kategorie JPO III.

Město
Mimoň

00260746

Obec Nová
00275948
47
Ves nad
Popelkou

48

Město
Nové
Město pod
Smrkem

49

Obec
Olešnice

00263036

00275964

Podpora požární
jednotky Mimoň

Zvýšení akceschopnosti
jednotky

Pořízení zásahových
obleků a obuvi Pořízení osobních ochranných
JSDHO Nová Ves
prostředků požární ochrany.
nad Popelkou

95 100,00

99 992,00

35 950,00

Pořízení ochranných
prostředků požární
ochrany

U2) Pořízení, obnova,
doplnění a opravy osobních
ochranných prostředků
požární ochrany

100 000,00

U2

Dovybavení zásahové
jednotky - ochranné
prostředky PO

15 000,00

15
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Obnova a doplnění
osobních
ochranných
prostředků PO

U2) Obnova a doplnění
osobních ochranných
prostředků PO

16 700,00

Oprava vozidla
CAS

U6)b) Oprava cisternové
automobilové stříkačky CAS
20 S3R, RV 2012

15 750,00

Obnova, doplnění a oprava
osobních ochranných
prostředků požární ochrany

19 045,32

podpora jednotek
požární ochrany
obcí Libereckého
kraje

pořízení, obnova, doplnění a
oprava osobních ochranných
prostředků požární ochrany

20 000,00

podpora jednotek
požární ochrany
obcí Libereckého
kraje

opravy cisternových
automobilových stříkaček s
nádrží na vodu s objemem 6
000 litrů a větším

281 506,00

Opravy výjezdové
techniky CAS

Oprava výjezdové techniky
podle U6b).Projektem bude
dosaženo odstranění závad na
vozidle Karosa CAS -K 25 -L
101, které brání úspěšnému
absolvování pravidelné
technické kontroly výjezdové
techniky JSDH.

21 900,00

Obnova osobních
ochranných
prostředků PO

Účelem projektu je obnova
osobních ochranných
prostředků požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Poniklá.

13 129,64

50

Město
Osečná

00263061

51

Město
Osečná

00263061

52

Obec
Pěnčín

00262501 Pořízení ochranných
prostředků PO

53

Obec
Pěnčín

00263095

54

Obec
Pěnčín

00263095

55

56

Obec
Pertoltice

Obec
Poniklá

00671959

00276006

16
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Dotace bude sloužit k nákupu
přívěsu. V roce 2018 byla
naše jednotka požární ochrany
Rádlo vybavena nafukovacím
stanem a je zařazena do
předurčenosti pro ochranu
obyvatelstva a civilní obranu.
Pro stan a materiál je
zapotřebí větší přívěsný
vozík.

100 000,00

58

Obnova, doplnění a
oprava osobních
Město
00263141
ochranných
Raspenava
prostředků požární
ochrany

Obnova, doplnění a oprava
osobních ochranných
prostředků požární ochrany vícevrstvé zásahové obleky.

38 130,00

59

Město
00276057
Rokytnice
nad Jizerou

Obnova a doplnění osobních
ochranných prostředků PO

48 400,00

60

Město
Rovensko
pod
Troskami

Nákup pracovní
00276073 výstroje pro JSDHO Pořízení osobních ochranných
Rovensko pod
prostředků požární ochrany.
Troskami

61

Obec
Rynoltice

00263168

57 Obec Rádlo

62

Město
Semily

00262544

00276111

Zakoupení
přívěsného vozíku
pro CO/OOB

Obnova osobních
ochranných
prostředků

Pořízení
jednovrstvých
zásahových obleků

Pořízení, obnova, doplnění a
opravy věcných prostředků
požární ochrany

Pořízení, obnova, doplnění a
opravy osobních ochranných
prostředků požární ochrany
Doplnění osobních
(jednovrstvé a vícevrstvé
ochranných
zásahové obleky, zásahové
prostředků
boty, rukavice, přilby,
pracovní polohovací pásy,
ochranné kukly, reflexní vesty
a osobní svítilny).

17

45 000,00

20 664,00

27 060,00
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63

Město
Smržovka

00262579

Pořízení osobních
ochranných
prostředků

Pořízení, obnova, doplnění
osobních ochranných
prostředků požární ochrany.

96 173,00

64

Obec Stráž 00671916
nad Nisou

U2) Obnova, doplnění a
oprava osobních ochranných
prostředků požární ochrany
(jednovrstvé i vícevrstvé
Nákup zásahových
zásahové obleky, zásahové
kompletů
boty, rukavice, přilby,
pracovní polohovací pásy,
ochranné kukly, reflexní vesty
a osobní svítilny).

65

Město
Stráž pod
Ralskem

Nová CAS pro
JSDHO Stráž pod
Ralskem

Účelem projektu je nákup
nové CAS pro JSDHO Stráž
pod Ralskem

1 000 000,00

66

Město
Stráž pod
Ralskem

Nákup ochranných
prostředků PO

Účelem projektu je nákup
osobních ochranných
pomůcek (přilba, obleky,
obuv)

61 500,00

Pořízení osobních
ochranných
prostředků pro
JSDH Jezvé

U2) Pořízení, obnova,
doplnění a opravy osobních
ochranných prostředků
požární ochrany.

16 766,13

U2 Pořízení osobních
ochranných prostředků
požární ochrany pro nové
členy jednotky

22 935,00

67

68

69

Obec
Stružnice

00260967

00260967

00260975

Obec
Studenec

Pořízení osobních a
ochranných
00276162
prostředků požární
ochrany JSDHO
Studenec

Město
Tanvald

Účelem nákupu osobních
ochranných prostředků
Pořízení osobních
požární ochrany je zajistit
ochranných
00262587
kvalitnější vybavení jednotek
prostředků požární
PO zařazených do plánu
ochrany pro JSDHO
plošného pokrytí území LK
Tanvald
jednotkami PO. Výběr
prostředků zajišťuje

18

32 799,67

60 000,00
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kompatibilitu s dosavadním
vybavením.

70

Obec
Tatobity

71

Město
Turnov

72

Město
Velké
Hamry

00276197

00276227

00262595

73

Obec
Višňová

00263265

74

Obec
Višňová

00263265

75

Obec
Vítkovice

00276260

Pořízení a obnova
osobních
ochranných
prostředků PO

U2 pořízení , obnova,
doplnění osobních
ochranných prostředků
požární ochrany

77 500,00

Obnova, doplnění
osobních
ochranných
prostředků požární
ochrany.

U2 - doplnění, obnova
osobních ochranných
prostředků požární ochrany.

61 192,50

Pořízení osobních
ochranných
prostředků PO

Obnova, doplnění a oprava
osobních ochranných
prostředků požární ochrany
U2)

73 800,00

U2 Obnova,
doplnění a oprava
osobních
ochranných
prostředků PO

Nákup 2ks zásahových
obleků, 10ks reflexních vest,
2ks přilba zásahová, 20ks
technické rukavice, 1ks
rukavice proti teplu - doplnění
osobních ochranných
prostředků PO jednotky
požární ochrany obce
Višňová.

32 472,00

U3 Oprava
cisternové
automobilové
stříkačky CAS 32

Oprava CAS 32, kterou
používá jednotka požární
ochrany obce Višňová

68 880,00

Nákup ochranných
prostředků

Dovybavení a obnova
ochranných prostředků pro
JSDHO - JPO III.

51 660,00
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76

Obec
Volfartice

00261076

77

Obec
Všelibice

00263303

78

Obec Všeň

80

81

82

00261114

Obec Zlatá 00262625
Olešnice

Město
Žandov

300 000,00

Nákup ochranných
prostředků PO

Obnova a doplnění osobních
ochranných prostředků
požární ochrany

21 279,00

U 2 Výdaje spojené s
nákupem a obnovou
ochranných prostředků

10 122,29

Nákup ochranných
prostředků požární
ochrany

U2) Pořízení, obnova,
doplnění a opravy osobních
ochranných prostředků
požární ochrany.

22 500,00

Obnova osobních
ochranných
prostředků požární
ochrany.

Obnova, doplnění osobních
ochranných prostředků
požární ochrany.

36 705,66

Doplnění osobních
ochranných
prostředků pro
JPOIII/1 Zlatá
Olešnice

U2)Doplnění osobních
ochranných prostředků

18 770,42

Doplnění osobních
ochranných
prostředků PO

U2 - Pořízení, obnova,
doplnění a opravy osobních
ochranných prostředků
požární ochrany

35 947,00

00276278 Obnova ochranných
prostředků

Město
00276294
79 Vysoké nad
Jizerou

Město
Zákupy

Rekonstrukce
požárního vozidla
MB CAS 16

Jedná se o celkovou
rekonstrukci požárního
vozidla JSDHO zařazené do
JPO III. Cílem projektu je
zachování akceschopnosti
jednotky.

00261131
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83

Město
Železný
Brod

84

Město
Železný
Brod

00262633

Dovybavení jednotek požární
ochrany ochrannými
prostředky pro zlepšení
bezpečnostní zasahujících
členů.

95 762,88

Oprava CAS a
výškové techniky

Oprava Tatra 815 a LIAZ,
SUB PP20-1 MTS2

146 370,00

o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z důvodu
vyčerpání finanční alokace v daném programu níže uvedeným žadatelům o dotaci a zároveň
o vytvoření zásobníku projektů z níže uvedených žadatelů:
P. č. dle abecedy

2.

00262633

Pořízení
ochranných
prostředků

1

2

3

Žadatel

Obec
Benešov
u Semil

Obec Bílá

Obec
Bozkov

IČO

00275590

00262668

00275611

Název projektu

Popis projektu
(účel projektu)

Výše dotace v
Kč

Pořízení, obnova a
doplnění vybavení
JPO - U6) c)

Účelem projektu je pořízení a
obnova věcných prostředků
požární ochrany, které je
povinnou výbavou. Vybavení
je určeno pro JPO Benešov u
Semil, která je zařazena v
JPO III.

26 000,00

Výměna vrat
hasičárna Bílá

U6 písm. f) - výměna
nevyhovujících vrat u
hasičárny Bílá za nová,
zateplená.

80 000,00

Nákup ochranných
prostředků JSDH
Bozkov

U2 -pořízení, obnova,
doplnění a opravy osobních
ochranných prostředků
požární ochrany

15 000,00
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4

5

6

7

Obec
Bozkov

Obec
Bozkov

00275611

Obec
00275646
Bukovina
u Čisté

Město
Cvikov

8

Město
Český
Dub

9

Obec
Čistá u
Horek

10

00275611

Obec
Dalešice

00260410

00262722

00275662

43256201

Pořízení vybavení
JSDH Bozkov pro
potřeby
předurčenosti na
Ochranu
obyvatelstva

U6a - pořízení, obnova,
doplnění a opravy věcných
prostředků požární ochrany,
ochranných prostředků a
úprava úložných prostor
mobilní požární techniky

100 000,00

Pořízení věcných
prostředků pro
JSDH Bozkov

U6c - pořízení, obnova,
doplnění a opravy věcných
prostředků požární ochrany
mimo prostředků uvedených v
U6)a).

15 000,00

Nákup věcných
prostředků

JSDHO je v rámci kraje
zařazena do předurčených
jednotek PO ke speciálním
úkolům v oblasti ochrany
obyvatelstva. K zabezpečení
jejich činnosti a zajištění
požadovaných úkolů je
zapotřebí zakoupit věcné
prostředky

49 879,78

Doplnění
technických
prostředků požární
ochrany Cvikov
program U6c

Jednotka JPO II Cvikov
požaduje nakoupení
přetlakového ventilátoru s
pěnotvorným zařízením , pro
zkvalitnění výjezdové
jednotky.

24 000,00

Úprava vnitřních
prostor hasičské
zbrojnice sociálního zařízení

Úprava vnitřních prostor
hasičské zbrojnice sociálního zařízení za účelem
naplnění hygienických
požadavků členů JSDH.

300 000,00

Nákup ochranných
prostředků PO pro
JSDHO Čistá u
Horek

Obnova, doplnění a oprava
osobních ochranných
prostředků požární ochrany

27 756,00

Oprava vnitřních
omítek v objektu
hasičské zbrojnice

U6 f) - opravy, úpravy a
výstavba objektů (hasičské
zbrojnice, garáže) sloužících
k zabezpečení činnosti
jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce s výjimkou akcí
realizovaných se státní
dotací.

25 450,00
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11

Město
Desná

00262307

12

Město
Desná

00262307

13

Obec
00831468
Dětřichov

Nákup věcných
prostředků

U6c) Nákup technického
vybavení pro potřeby
jednotky hasičů.

28 000,00

Oprava vozidla

U6e) Oprava dopravního
automobilu Nissan.

18 000,00

Obnova osobních
ochranných
prostředků

U2 - Obnova osobních
ochranných prostřdků pro
výjezdovou jednotku SDH
Dětřichov

54 600,00

U6a - Pořízení a doplnění
věcných prostředků požární
ochrany, úprava úložných
prostor mobilní požární
techniky k provádění
speciálních činností při
zásazích v souvislosti s
mimořádnými událostmi

98 200,00

U6c - Pořízení vozíku
určeného do výjezdu pro
potřeby hašení

35 200,00

14

Obec
00831468 Pořízení a doplnění
Dětřichov
věcných prostředků

15

Pořízení věcných
prostředků požární
ochrany mimo
prostředků
uvedených v U6a

Obec
00831468
Dětřichov

16

Obec
Dlouhý
Most

17

Obec
Dolní
Řasnice

46744941

00262757

Pořízení ochranných
Pořízení ochranných
prostředků požární prostředků požární ochrany ochrany pro SDH pořízení nového vybavení pro
Dlouhý Most
jednotku.

Mobilní
elektrocentrála pro
JPO Dolní Řasnice

23

Doplnění věcných prostředků
o elektrocentrálu pro výjezdy
JPO.

15 000,00

18 000,00
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18

Město
00275697
Harracho
v

Pořízení věcných
prostředků požární
ochrany

U6)c Pořízení věcných
prostředků požární ochrany

16 400,00

19

Obec
00672068
Heřmanic
e

Zakoupení
přetlakových
dýchacích přístrojů

pořízení,obnova,doplnění a
opravy věcných prostrědků
požární ochrany

100 000,00

20

Obec
00672068
Heřmanic
e

Oprava střechy na
hasičské zbrojnici

opravy ,úpravy a výstavba
objektů hasičskézbrojnice
garaže sloužících činnosti
JSDHO

200 000,00

nákup nových
zásahových přileb

Vybavení jednotky požární
ochrany novými ochrannými
prostředky

16 335,00

Pořízení věcných
prostředků požární
ochrany JPO Horní
Branná

Pořízení a doplnění některých
věcných prostředků požárrní
ochrany JPO Horní Branná

35 219,00

Přívěs s vestavbou
pro JPO Horní
Řasnice

Přívěs s vestavbou pro
uložení věcných prostředků
při výjezdech JPO.

98 000,00

21

Obec
Horka u
Staré
Paky

22

Obec
Horní
Branná

23

Obec
Horní
Řasnice

24

00854671

00275735

00672041

Výdaje spojené s opravami,
úpravami a výstavbou objektů
Výměna vrat garáží
Město
sloužících k zabezpečení
00262854 hasičské zbrojnice v
Hrádek
činnosti jednotky sboru
Hrádku nad Nisou nad Nisou
dobrovolných hasičů obce s
II. etapa
vyjímkou akcí realizovaných
se státní dotací.

24

188 471,00
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25

26

Ke zvýšení akceschopnosti
jednotky žádáme o dotaci na
Zvýšení
nákup 3 ks ocelových
Obec
00672033
akceschopnosti JPO tlakových lahví k IDP Dräger,
Chotyně
Chotyně
2 ks vyváděcích masek, 6 ks
zásahové obuvi a1 ks
třívrstvého zásahového oděvu.
U2) Pořízení, obnova,
doplnění a oprava osobních
ochranných prostředků
Obec
požární ochrany (jednovrstvé
00275760 Nákup ochranných
Chucheln
a vícevrstvé zásahové obleky,
prostředků PO
a
zásahové boty, rukavice,
přilby, pracovní polohovací
pásy, ochranné kukly, reflexní
vesty a osobní svítilny).

45 000,00

18 824,00

27

Město
Jablonec
nad
Jizerou

28

Město
Jablonec
nad
Jizerou

29

„Nákup věcných
Statutární
prostředků pro
město
00262340
JSDHO Jablonecké
Jablonec
Paseky - předurčená
nad Nisou
jednotka“

U6a) Pořízení, obnova,
doplnění a opravy věcných
prostředků pro předurčené
jednotky

95 000,00

30

Statutární
město
00262340
Jablonec
nad Nisou

„Nákup věcných
prostředků pro
JSDHO Jablonec
nad Nisou“

U6c) pořízení, obnova,
doplnění a opravy věcných
prostředků mimo prostředků
uvedených v U6a).

79 000,00

31

Město
Jablonné 00260576
v
Podještědí

Nákup věcných
prostředků na
zásahy při
dopravních
nehodách

Dovybavení jednotky SDH
zařízením potřebným pro
zásahy při dopravních
nehodách

67 000,00

00275778

Pořízení věcných
prostředků požární
ochrany

U6c - pořízení věcných
prostředků PO

Pořízení
elektrocentrály pro
U6f - Opravy, úpravy a
00275778
zajištění provozu
výstavba objektu s
základny VJ SDH zabezpečení činnosti VJ SDH
Jablonec nad Jizerou

25

21 396,00

158 500,00
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32

33

34

Město
Jablonné 00260576
v
Podještědí

Obec
46744959
Jeřmanice

Obec
Jesenný

00275786

Nákup věcných
prostředků digitální vysílačka

Vybavení jednotky SDH
potřebnou digitální
vysílačkou (včetně nabíječky)
pro zlepšení akceschopnosti
jednotky

25 000,00

Nákup přívěsu pro
JSDHO

Nákup přívěsu pro účely
JSDHO Jeřmanice s úložným
prostorem pro hadice, savice a
stroj PS-12.

54 000,00

Výměna brány u
hasičské zbrojnice

Stavební úpravy hasičské
zbrojnice (vjezdové brány)

65 000,00

35

Obec
Dýchací technika
Jindřicho 00672025
pro JSDH
vice pod
Jindřichovice p.Sm.
Smrkem

36

Přestavba bývalého
zemědělského
Obec
00275816 skladu na pč. st. 143
Kacanovy
na objekt požární
zbrojnice pro
JSDHO Kacanovy

37

U6c) Pořízení
věcných prostředků
požární ochrany

Obec
00262404
Koberovy

26

U6c) - účelem projektu je
modernizace dýchací techniky
u jednotky. Nahrazení starých
DT Saturn S 5 a S 7 novou
přetlakovou technikou Dräger
a pořízení kyslíkového
resuscitačního přístroje pro
potřeby AED.
Výstavba (přestavba jiného
objektu) na novou hasičskou
zbrojnici a zázemí pro
JSDHO Kacanovy. Etapa I. výstavba nové střechy. Nová
zbrojnice PO se buduje z
důvodu zabezpečení PO na
území obce a okolních
regionů. Stávající zbrojnice je
nevyhovující.
Požární čerpadlo bylo v
havarijním stavu. Generální
opravou dojde k jeho
zprovoznění.

97 200,00

430 524,00

87 000,00
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Nákup osobních
ochranných
prostředků požární
ochrany.

Obnova, doplnění a oprava
osobních ochranných
prostředků požární ochrany
(jednovrstvé a vícevrstvé
zásahové obleky, zásahové
boty, rukavice, polohovácí
pásy, ochranné kukly, reflexní
vesty a osobní svítilny)

36 324,00

Výměna oken a
zateplení stropů
hasičárny

U6 f) Výdaje spojené s
výměnou oken a zateplením
stropů v budově sloužící k
zabezpečení činnosti jednotky
PO

139035,00

Obec
00524301
Kunratice
u Cvikova

Pořízení věcných
prostředků PO

Pořízení věcných prostředků
PO jednotky sboru
dobrovolných hasičů v
kunraticích u Cvikova k
vybavení výjezdových
vozidel.

18 170,00

41

Statutární
00262978
město
Liberec

Oprava cisternové
automobilové
stříkačky JSDH
Karlinky.

U6b) opravy cisternových
automobilových stříkaček s
rokem výroby 1985 a let
následujících mimo CAS
uvedených v U3

300 000,00

42

Statutární
00262978
město
Liberec

Nákup věcných
prostředků požární
ochrany

U6c) Nákup věcných
prostředků požární ochrany
mimo prostředků uvedených v
U6a)

100 000,00

Nákup detektoru
plynů a přenosného
osvětlovacího
systému

U6c pořízení věcných
prostředků

37 914,00

Nákup ochraných
prostředků PO

Zvýšení počtu zasahujicích
hasičů u MU.

79 624,80

38

39

40

43

44

Obec
00673421
Krompac
h

Obec
Kruh

Městys
Libštát

00275859

00275891

Obec
00672076
Loužnice

27
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45

46

47

48

49

Město
00262455
Lučany
nad Nisou

Obec
Malá
Skála

00262463

Obec
00262471
Maršovic
e

Město
Mimoň

Obec
Mříčná

00260746

00275930

Nákup věcných
prostředků požární
ochrany

U6) Pořízení, obnova,
doplnění, opravy a výstavba:
c) pořízení, obnova, doplnění
a opravy věcných prostředků
požární ochrany mimo
prostředků uvedených v U6)a)
- přejezdové můsttky,
osvětlovací systém, motorová
pila a hadice C.

25 480,00

Doplnění věcné
výzbroje a výstroje
JDSHO Malá Skála

Účelem projektu je doplnění
výzbroje a výstroje JSDHO
Malá Skála s územní
působností kategorie JPO III.

34 050,00

U 6 c) Nákup dvou
izolačních
dýchacích přístrojů
a evakuační masky

Nákup 2 ks dýchacích
přístrojů Drager s obaly na
kompozitní láheve a 1 ks
evakuační masky Drager..

40 600,00

Vyváděcí masky

Zvýšení akceschopnosti a
bezpečnosti jednoty Mimoň

40 656,00

Nákup ochranných
prostředků PO

V rámci zajištění a zlepšení
akceschopnosti JSDH obce
bude pořízeno a doplněno
vybavení jednotky osobními
ochrannými prostředky
požární ochrany.

21 414,00

18 401,00

37 336,80

50

Obec
00831433
Nová Ves

Nákup věcných
prostředků PO

U6) c) pořízení a opravy
věcných prostředků požární
ochrany mimo prostředků
uvedených v U6)a).

51

Obec
00262498
Nová Ves
nad Nisou

Doplnění a obnova
osobních
ochranných
prostředků

Doplnění a obnova osobních
ochranných prostředků pro
členy JSDHO Nová Ves nad
Nisou

28
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52

Obec
Nová Ves 00275948
nad
Popelkou

53

Město
Nové
Město
pod
Smrkem

54

Město
Nové
Město
pod
Smrkem

Pořízení
osvětlovacího
systému a svítilen JSDHO Nová Ves
nad Popelkou

Pořízení vecných prostředků
požární ochrany (mimo U6a).

19 780,00

U6)f) Opravy, úpravy a
výstavbu objektů (hasičské
zbrojnice, garáže) sloužících
00263036 Renovace podlahy v
k zabezpečení činnosti
hasičské zbrojnici
jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí s výjimkou akcí
realizovaných se státní dotací.

81 300,00

Pořízení věcných
prostředků požární
ochrany

U6)c) Pořízení, obnovu,
doplnění věcných prostředků
požární ochrany mimo
prostředků uvedených v
U6)a).

100 000,00

100 000,00

00263036

55

Město
00260771
Nový Bor

Pořízení věcných
prostředků PO

pořízení věcných prostředků
požární ochrany - nákup 2x
ruční radiový terminál TPH
900 vč. nabíječky, 3x dýchací
přístroj PLUTO 300 Fireman
set - maska s kandahárem

56

Obec
00260789
Nový
Oldřichov

Nákup a oprava
prostředků k
zajištění PO

Pořízení věcných prostředků
požární ochrany a oprava
čerpadla.

46 800,00

57

Obec
00260789 Nákup prostředků k
Nový
zajištění PO
Oldřichov

Obec pořídila JSDH přepravní
transportní vozidlo, ke
kterému je nyní nutné pořídit
ráfky.

19 200,00

58

Obec
00481483
Oldřichov
v Hájích

Nákup kompletních
ochranných prostředků pro
členy JPO Oldřichov v
Hájích.

29 000,00

Nákup ochranných
prostředků PO
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59

Výměna
Výměna dvokřídlých
Obec
00481483 vvýjezdových vrat a dřevěných vrat za sekční vrata
Oldřichov
vchodových dveří
a vybudování samostatných
v Hájích
zbrojnice
vcodových dveří.

135 000,00

60

Obec
Olešnice

00275964

61

Město
Osečná

00263061

U6

Vybavení zásahové jednotky věcné prostředky PO

15 000,00

Pořízení věcných
prostředků PO

U6)e) Pořízení věcných
prostředků PO

17 575,00

00580791

Pořízení motorové
pily a proudnice

Účelem projektu je pořízení
věcných prostředků požární
ochrany a ochranných
prostředků. V případě
motorové pily jednotka dosud
nedisponuje žádnou
technikou, v případě
proudnice se jedná o náhradu
staré proudnice z 80. let za
novou úspornou .

18 000,00

Pořízení věcných
prostředků PO

Pořízení věcných prostředků
požární ochrany

84 126,00

Úpravu úložných
prostor mobilní
požární techniky

U6 a) úpravu úložných
prostor mobilní požární
techniky - dopravního
automobilu Mercedes Sprinter

100 000,00

Pořízení požárního
přívěsu za DA

U6 c) Pořízením požárního
přívěsu bude doplněn nový
DA, který bude zakoupen pro
jednotku sboru z dotačních
prostředků MVČR -GŘ HZS
a Krajského úřadu v Liberci.
V současné době probíhají

68 400,00

62

Obec
Paseky
nad
Jizerou

63

Obec
Pěnčín

00262501

64

Obec
Pěnčín

00262501

65

Obec
00671959
Pertoltice
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úkony k dokončení procesu
získání dotací.

66

Obec
Poniklá

67

U2 - vybavení nového člena
JPO ochrannými prostředky Obec
Pořízení ochranných
zásahový oděv, rukavice.
Proseč
00671941 prostředků PO pro
Doplnění součásti ochranných
pod
JPO Proseč p.
prostředků nutných pro
Ještědem
Ještědem
lezecké vybavení JPO - 2x
polohovací pás.

15 590,00

68

Obec
Pořízení - obnova
Proseč
00671941
věcných prostředků:
pod
pneumatiky na CAS
Ještědem

17 988,00

69

70

71

00276006

Pořízení věcných
prostředků PO

Účelem projektu je pořízení
věcných prostředků požární
ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce
Poniklá

U6e - nákup nových
pneumatik na CAS

52 620,00

Obec
Přepeře

U6)c) pořízení, obnova,
Nákup požárního
doplnění a opravy věcných
00276014 přívěsu pro hašení s
prostředků požární ochrany
věcnými prostředky
mimo prostředků uvedených v
PO
U6)a).

79 137,60

Obec
Příkrý

Oprava zásahové
hasičské stříkačky
PS12

Projekt se zabývá opravou
hasičské stříkačky PS12, která
slouží při zásazích hasičské
jednotky obce, jak při
požárech, tak i povodních a
přepravě vody v obdobích
sucha.

21 850,00

Obnova dýchací
tehniky

U6)c) Pořízení, obnova,
doplnění a opravy věcných
prostředků požární ochrany
mimo prostředků uvedených v
U6)a)

26 990,00

00276022

Obec
00671932
Radimovi
ce
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Nákup ochranných
prostředků PO

Dotace bude sloužit k
potřebné obměně ochranných
pomůcek zásahové jednotky
SDH Rádlo (viz podrobný
popis projektu).

43 300,00

Pořízení OOP
členům výjezdové
jednotky

Obnova, doplnění osobních
ochranných prostředků
požární ochrany

84 000,00

74

Město
00263141
Raspenav
a

oprava učebny a
zázemí pro učebnu

opravy, úpravy a výstavba
objektů (hasičské zbrojnice,
garáže) sloužících k
zabezpečení činnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů
obce s výjimkou akcí
realizovaných se státní dotací

190 000,00

75

Město
Pořízení dvou digitálních
Rokytnice 00276057
Pořízení radiostanic radiostanic Tetrapol TPH 900
nad
včetně příslušenství.
Jizerou

43 000,00

76

Obec
výměna garážových
00276090
Roztoky u
vrat u hasičské
Semil
zbrojnice

vrata na hasičské zbrojnici
jsou zabudována v hasičské
zbrojnici již od výstavby v
roce 1984 a je již nutná
výměna z důvodu celkového
opotřebení vrat.

40 750,00

77

Obec
00263168
Rynoltice

Pořízení, obnova, doplnění a
opravy věcných prostředků
požární ochrany

15 000,00

pořízení, obnova, doplnění a
opravy věcných prostředků
požární ochrany, ochranných
Přestavba CAS
prostředků a úprava úložných
00276111
SCANIA – 2. etapa
prostor mobilní požární
s nákupem vybavení
techniky k provádění
speciálních činností při
zásazích v souvislosti s
mimořádnými událostmi

100 000,00

72

73

78

Obec
Rádlo

00262544

Obec
Radostná
00276031
pod
Kozákove
m

Město
Semily

Pořízení motorové
řetězové pily
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79

80

81

Město
Semily

Nákup a repase
vybavení JSDHO
Semily

pořízení, obnova, doplnění a
opravy věcných prostředků
požární ochrany mimo
prostředků uvedených v
U6)a).

35 000,00

Pořízení věcných
prostředků PO

Pořízení a opravy věcných
prostředků požární ochrany
mimo prostředků uvedených v
U6)a)

94 972,00

Pořízení plovoucího čerpadla
Amphibio 1500 GXV 390 za
00262561 Pořízení plovoucího
účelem zvýšení
čerpadla pro JSDH
akceschopnosti JSDHO
Skuhrov

23 534,00

00276111

Obec
Skalice u 00673455
České
Lípy

Obec
Skuhrov

82

Město
00262579
Smržovka

Pořízení věcných
prostředků požární
ochrany

Pořízení, obnova, doplnění
věcných prostředků požární
ochrany.

76 534,00

83

Město
00260967
Stráž pod
Ralskem

Oprava hasičské
zbrojnice

Účelem projektu je zajištění
oprav hasičské zbrojnice
JSDHO ve Stráži pod
Ralskem.

100 000,00

Věcné prostředky
pro JSDH Jezvé

U6)c) Pořízení, obnova,
doplnění a opravy věcných
prostředků požární ochrany
mimo prostředků uvedených v
U6)a).

28 916,00

Obnova a doplnění
věcných prostředků
požární ochrany
JSDHO Studenec

U6 c) Obnova a doplnění
věcných prostředků požární
ochrany

24 491,00

84

Obec
00260975
Stružnice

85

Obec
Studenec

00276162
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86

Obec
Světlá
00263192
pod
Ještědem

Obnova věcných
prostředků požární
ochrany

Obnova věcných prostředků
požární ochrany z důvodu
jejich opotřebení.

100 000,00

87

Obec
Doplnění věcných
Světlá
00263192
prostředků a úprava
pod
úložných prostor
Ještědem

Doplnění věcných prostředků
a úprava úložných prostor
mobilní požární techniky
jednotky předurčené pro
zásahy v souvislosti s
ochranou obyvatel.

56 000,00

U6) a) Pořízení věcných
prostředků PO, k provádění
speciálních činností při
zásazích v souvislosti s
Pořízení přívěsu pro
00831689
mimořádnými událostmi pro
převoz materiálu a
JSDHO uvedených v Nařízení
prostředků OOb
Libereckého Kraje č.2/2012 a
v operativní dokumentaci
Požárního poplachového
plánu.

100 000,00

Zajistit provedení servisní
Opravy cisternových
prohlídky a prací na CAS
automobilových
Mercedes Unimog po 5 letech
stříkaček
provozu podvozku a nástavby

25 000,00

Pořízení a doplnění
prostředků požární
ochrany

Doplnění a obnova výzbroje
JSDHO Tanvald
opotřebované používáním při
zásazích a výcviku.

27 000,00

Pořízení a obnova
věcných prostředků
PO

U6c Pořízení a obnova
věcných prostředků PO

35 000,00

Pořízení vybavení
ochrany
obyvatelstva

Pořízení, obnova a opravy
věcných prostředků PO k
provádění speciálních činností
při zásazích U6)a)

100 000,00

88

Obec
Svojkov

89

Město
Tanvald

00262587

90

Město
Tanvald

00262587

91

Obec
Tatobity

00276197

92

Město
Velké
Hamry

00262595
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93

94

95

Město
Velké
Hamry

Obec
Višňová

Obec
Višňová

00262595

00263265

00263265

Nákup věcných
prostředků

Pořízení a opravy věcných
prostředků požární ochrany
(U6,c)

Pořízení, obnova a doplnění
věcných prostředků PO U6 a) Pořízení,
zástěna, deky - sada,
oprava a doplnění
zdravotnický batoh a nové
věcných prostředků zdroje RDST, které jsou nutné
PO - speciální
při zásazích v souvislosti s
činnosti
mimořádnými událostmi.
Dále revize vyprošťovacího
zařízení

55 000,00

42 000,00

U6 b) Oprava
cisternové
automobilové
stříkačky LIAZ
(1988)

Oprava CAS LIAZ, rok
výroby 1988, kterou používá
jednotka požární ochrany
obce Višňová

24 000,00

96

Obec
00276260
Vítkovice

Nákup věcných
prostředků

Dovybavení JSDHO
Vítkovice.

25 800,00

97

Obec
00263303
Všelibice

Pořízení věcných
prostředků PO

Pořízení věcných prostředků
požární ochrany

16 800,00

Pořízení věcných
prostředků požární
ochrany

U 6c Pořízení, obnova,
doplnění a opravy věcných
prostředků požární ochrany

19 194,00

98

Obec
Všeň

00276278

99

Obec
Všeň

00276278

Oprava garážového U 6f oprava garáže v hasičské
stání
zbrojnici

35

189 311,00
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100

Město
Vysoké
nad
Jizerou

101

Město
Vysoké
nad
Jizerou

102

Městys
Zdislava

103

Město
Žandov

104

Město
Železný
Brod

105

Město
Železný
Brod

3.

U6)c) Pořízení, obnova,
doplnění, opravy a výstavba:
pořízení, obnova, doplnění a
opravy věcných prostředků
požární ochrany mimo
prostředků uvedených v U6)a)

51 750,00

U6)f) Pořízení, obnova,
doplnění, opravy a výstavba:
opravy, úpravy a výstavba
Výměna stoupaček objektů (hasičské zbrojnice,
00276294
kanalizace a vody v
garáže) sloužících k
hasičské zbrojnici zabezpečení činnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů
obce s výjimkou akcí
realizovaných se státní dotací.

66 000,00

00276294

Pořízení dýchací
techniky a
zásahových hadic

Nákup technických
prostředků pro JPO
Zdislava

Doplnění a dovybavení
jednotky PO chybějícím
materiálem.

32 806,00

Radiostanice

U6 - Pořízení, obnova,
doplnění a opravy ověcných
prostředků požární ochrany Radiostanice

29 250,00

Pořízení věcných
prostředků, mimo
prostředky
Pořízení věcných prostředků,
spojených s
mimo prostředky spojených s
00262633
předurčeností
předurčeností jednotek dle
jednotek dle
nařízení Libereckého kraje č.
nařízení
2/2012
Libereckého kraje č.
2/2012

90 348,00

00481491

00261131

00262633

Opravy a úpravy
hasičské zbrojnice

Realizace výměny střešní
kritiny na budově hasičské
zbrojnice a dostavění
přístřešku

360 000,00

o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z důvodu
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P. č. dle abecedy

nedodržení věcných a formálních podmínek programu pro přidělení dotace níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekt:

1

2

3

4

5

Žadatel

Město
Doksy

IČO

00260444

Název projektu

Popis projektu
(účel projektu)

Výše dotace v
Kč

Podpora jednotek
požární ochrany
obcí Libereckého
kraje

Zajištění provozu zařízení
hasičské zbrojnice při
vyhlášení poplachu v
případech výpadku elektrické
energie, doplnění předepsané
výstroje jednotlivce, doplnění
výbavy zásahových vozidel
pro plnění úkolů požární
ochrany v krizových situacích

209 528,00

Pořízení věcného prostředku
požární ochrany

100 000,00

Nákup nových
věcných prostředků
požární ochrany

Udržení akceschopnosti
jednotky PO

41 537,30

Pořízení mobilního
rozhlasu

U6)a) Pořízení mobilního
rozhlasu v souvislosti s
mimořádnými událostmi pro
JSDH obce, které jsou
uvedny v Nařízení LK č.
2/2012.

22 946,00

Doplnění a oprava
věcných prostředků
PO

U4) Doplnění a oprava
věcných prostředků PO Vysavač hmyzu, nosítka
transportní SKOOP,
akumulátor k šavlové pile
Milwaukee (náhradní)

13 600,00

Město
Hodkovice 00262820
Dopravní automobil
nad
Mohelkou

Městys
Holany

Obec
Chuchelna

Město
Jilemnice

00260525

00275760

00275808
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6

Obec Nová
00262498
Ves nad
Nisou

7

Město
Stráž pod
Ralskem

8

Město
Stráž pod
Ralskem

Doplnění věcných
prostředků PO
(U6a)

Doplnění věcných prostředků
pro JSDHO Nová Ves nad
Nisou

16 002,00

00260967

Nákup chemických
obleků

Nákup chemických obleků a
detekčního přístroje pro
JSDHO Stráž pod Ralskem

150 000,00

00260967

Nákup věcných
prostředků

Účelem projektu je nákup
termokamery pro JSDHO
Stráž pod Ralskem.

100 000,00

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
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: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany
obcí Libereckého kraje hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2020

USNESENÍ č. 179/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole
926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana ve výši 800.000 Kč, a to snížením nerozepsaných
rezerv oblasti podpory Požární ochrany a prevence kriminality, programu č. 1.3, bez dopadu na
celkový objem kapitoly a současně zavedení, navýšení specifických ukazatelů jednotlivých
projektů/aktivit v rámci programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II, bez
dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
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o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v úhrnném objemu do výše 800.000 Kč na
vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a
jejich finanční zajištění, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt do výše:
P.
Žadatel
IČO
Název projektu
Účel projektu
Výše dotace (Kč)
č.
Vytváření
Pracovní místa s
pracovních míst s
pracovní náplní
pracovní náplní
město
obsahující
obsahující službu v
1
00260479
400.000
Dubá
službu v
jednotce SDH
jednotce SDH
kategorie JPO II a
kategorie JPO II
jejich finanční
zajištění
Vytváření
Pracovní místa s
pracovních míst s
pracovní náplní
pracovní náplní
město
obsahující
obsahující službu v
2
00275697
400.000
Harrachov
službu v
jednotce SDH
jednotce SDH
kategorie JPO II a
kategorie II
jejich finanční
zajištění

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3
Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II na vytváření pracovních míst s pracovní náplní
obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění
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: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na
činnost JPO II hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2020

USNESENÍ č. 180/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/20 - úprava rozpočtu v kapitole 917 01
Transfery, poskytnutí dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva
vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole
917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši 7.488.148 Kč a to snížením
nerozepsaných rezerv kapitálových výdajů v ukazateli Dotace jednotkám požární ochrany obcí
(SDH) k programu Ministerstva vnitra a současně se zavádí specifické ukazatele jednotlivých
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příjemců na projekty/aktivity v rámci dotací jednotkám požární ochrany obcí k programu
Ministerstva vnitra, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z kapitoly 917 01 Transfery v úhrnném objemu 7.488.148 Kč
níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:
P.
č.

Žadatel

IČO

Název projektu

Účel projektu

00831433

Pořízení nového
dopravního
automobilu pro
Obec Nová Ves

Pořízení dopravního
automobilu v souladu s
programem vyhlášeným
MV-GŘ HZS ČR

00275778

Pořízení nového
dopravního
automobilu

Nákup nového dopravního
automobilu pro
výjezdovou jednotku SDH
v Jablonci nad Jizerou.

1

Obec
Nová Ves

2

Město
Jablonec
nad
Jizerou

3

Obec
Pertoltice

00671959

4

Obec
Přepeře

00276014

5

Město
Doksy

00260444

6

Statutární
město
Liberec

7

Statutární
město
00262340
Jablonec
nad Nisou

00262978

Parametr hodnota,
jednotka

Výše
dotace LK
(Kč)

Dopravní
automobil – 1 ks

300.000

Dopravní
automobil – 1 ks

300.000

Pořízení nového
Obnova vozového parku
Dopravní
dopravního
výjezdové jednotky sboru
automobil – 1 ks
automobilu
dobrovolných hasičů.
Obec Přepeře Pořízení nového
Dopravní
pořízení nového dopravního automobilu pro
automobil – 1 ks
DA
jednotku JSDHO Přepeře
Zajištění plnění úkolů
požární ochrany v rámci
plošného pokrytí kraje a
Účelové
předurčenosti jednotky v
investiční dotace souladu s poplachovými
Dopravní
pro jednotky
plány kraje. Využití
automobil – 1 ks
SDH obcí pro rok
předmětu projektu k
2020
zabezpečení úkolů a potřeb
v katastru obce v době
vyhlášených krizových
stavů.
Pořízení
Účelem projektu je
dopravního
pořízení dopravního
Dopravní
automobilu pro
automobilu pro JSDH
automobil – 1 ks
JSDH
Vratislavice. jedná se o 8Vratislavice
místné vozidlo do 5t.
Jablonec nad
Nisou JSDH_V2_2020 - pořízení
Jablonecké
nového dopravního
Nákup dopravního
Paseky automobilu; identifikační automobilu – 1 ks
Dopravní
číslo 014D241000258
automobil
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P.
č.

8

9

Žadatel

Obec
Vyskeř

IČO

00276286

Obec
46744959
Jeřmanice

10

Obec
Jílové u
Držkova

11

Město
Lomnice
nad
Popelkou

12

Město
Zákupy

00525529

00275905

00261114

Název projektu

Účel projektu

Parametr hodnota,
jednotka

Obec Vyskeř pořízení
dopravního
automobilu

pořízení dopravního
automobilu

Dopravní
automobil – 1 ks

Výše
dotace LK
(Kč)
300.000

Účelem je pořízení nového
DA pro JSDH obce
Jeřmanice
Jeřmanice. Účel projektu je
Dopravní
pořízení nového
v souladu s programem
300.000
automobil – 1 ks
DA
vyhlášeným MV- GŘ HZS
ČR, identifikační číslo
akce 014D241000260.
Pořízení nového
Pořízení dopravního
Dopravní
dopravního
300.000
automobilu do 3,5 tuny.
automobil – 1 ks
automobilu
Přístavbou šaten se
sociálním zázemím a
Přestavba šaten se
Lomnice nad
kanceláří náčelníka ke
sociálním
Popelkou stávajícímu objektu čp.
zařízením a
1.488.148
Rekonstrukce
751 dojde k lepší
kanceláří náčelníka
požární zbrojnice
návaznosti provozu a
– 1 ks
zvýšení akceschopnosti
jednotky.
Výstavba nové hasičské
zbrojnice. Zajištění větší
kapacity, která vyhovuje
Hasičská
moderním potřebám
Výstavba požární
zbrojnice hasičské jednotky.
3.000.000
zbrojnice -1 ks
Zákupy
Umístění zbrojnice mimo
obytnou zónu. Snadnější
výjezd z areálu zbrojnice
na hlavní komunikační síť.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 01 Transfery na
nákup dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany obcí a výstavbu/rekonstrukci hasičské
zbrojnice, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými žadateli
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: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv mezi Libereckým
krajem a podpořenými žadateli o poskytnutí účelové investiční dotace na nákup dopravního
automobilu pro jednotky požární ochrany obcí a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice
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hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2020
USNESENÍ č. 181/20/ZK
Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Krajskému ředitelství policie
Libereckého kraje a Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace ve výši 895.400 Kč České republice – Krajskému ředitelství
policie Libereckého kraje, IČO: 72050501, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01
Liberec, na projekt: „Robotizovaná totální stanice včetně příslušenství“, jehož účelem je
zakoupení dvou moderních přístrojů pro dokumentaci místa činu - vyměřování stop ve volném
terénu,
2.

o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, na projekt:
„Projektová dokumentace pro stavbu Integrovaného výjezdového centra v Turnově“,
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje mezi Libereckým
krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelových
dotací z Krizového fondu Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2020
USNESENÍ č. 182/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/20 – navýšení příjmů kraje z titulu přijatého
finančního daru od firmy ČEPS a.s. za účelem podpory kraje v boji s COVID-19 a navýšení
výdajů v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 200/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje o
celkovou částku 400.000 Kč z titulu přijatého finančního daru od firmy ČEPS a.s. a současně se
navyšují celkové výdaje kraje o uvedenou částku v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář
hejtmana
název
IČ
sídlo
výše finančního
daru
ČEPS, a.s.

25702556

Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10

400.000 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. 07. 2020
USNESENÍ č. 183/20/ZK
Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2019
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
řádnou účetní závěrku Libereckého kraje k 31. 12. 2019
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje
protokol o schválení/neschválení účetní závěrky.
Termín: 15. 07. 2020
USNESENÍ č. 184/20/ZK
Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ministerstva financí o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2019,
schvaluje
Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
Libereckého kraje za rok 2019, a to bez výhrad
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit schválený Závěrečný účet Libereckého kraje
za rok 2019 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 23. 07. 2020
USNESENÍ č. 185/20/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/02/094)
2.
pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/03/029)
3.
pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/02/092)
4.
pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/02/050)
5.
pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/02/048)
6.
pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/03/028)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi:
p. p. č. 1209/81 o výměře 572 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Valteřice v
Krkonoších, obci Horní Branná, evidované na listu vlastnictví č. 416, u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od Jiřího Hendrycha,
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 34.320 Kč
(slovy: třicet čtyři tisíc tři sta dvacet korun českých), plánovaná rekonstrukce silnice
III/0148, refundace nebude uplatněna,
b)

2.

a)

svěření takto 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 Semily,
koupi:
p. p. č. 1209/96 o výměře 127 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Valteřice v
Krkonoších, obci Horní Branná, evidované na listu vlastnictví č. 144, u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od Evy Těhníkové, bytem č.p.
185, 543 41 Dolní Lánov , za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 7.620
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b)

3.

a)

b)

4.

a)

b)

5.

a)

b)

6.

a)

Kč (slovy: sedm tisíc šest set dvacet korun českých), plánovaná rekonstrukce silnice
III/0148, refundace nebude uplatněna,
svěření takto 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 Semily,
koupi:
p. p. č. 1209/63 o výměře 53 m2, ostatní plocha, silnice, p. p. č. 1209/65 o výměře 90 m2,
ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Valteřice v Krkonoších, obci Horní Branná,
evidovaných na listu vlastnictví č. 15, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, od Ing. Martina Tondra,
za
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 8.580 Kč (slovy: osm tisíc pět set
osmdesát korun českých), plánovaná rekonstrukce silnice III/0148, refundace nebude
uplatněna,
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 Semily,
koupi:
p. p. č. 1209/42 o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Valteřice v
Krkonoších, obci Horní Branná, evidovaným na listu vlastnictví č. 373, u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od Michala Mence,
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 2.460 Kč
(slovy: dva tisíce čtyři sta šedesát korun českých), plánovaná rekonstrukce silnice
III/0148, refundace nebude uplatněna,
svěření takto 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 Semily,
koupi:
p. p. č. 1209/33 o výměře 59 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Valteřice v
Krkonoších, obci Horní Branná, evidovaným na listu vlastnictví č. 262, u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Jilemnici, se sídlem Jungmannova 268, 514 01
Jilemnice, IČO 45598673, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 3.540 Kč
(slovy: tři tisíce pět set čtyřicet korun českých), plánovaná rekonstrukce silnice III/0148,
refundace nebude uplatněna,
svěření takto 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 Semily,
koupi:
p. p. č. 1209/90 o výměře 306 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Valteřice v
Krkonoších, obci Horní Branná, evidované na listu vlastnictví č. 229 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od RNDr. Ilji Nykla,
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 18.360 Kč (slovy: osmnáct
tisíc tři sta šedesát korun českých), plánovaná rekonstrukce silnice III/0148, refundace
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b)

nebude uplatněna,
svěření takto 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 Semily

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 186/20/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k. ú. Mimoň (FAMA 2020/02/076)
2.
pozemků v k. ú. Rybnice (FAMA 2020/01/119)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi:
části p. p. č. 4603 o výměře 82 m2, nově označené jako p. p. č. 4603/2, ostatní plocha,
silnice, vymezené geometrickým plánem č. 2036-879/2012 ze dne 18. 10. 2012, v
katastrálním území Mimoň, obci Mimoň, evidované na listu vlastnictví č. 1775, u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od Zdeňka
Kašpárka,
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
8.200 Kč (slovy: osm tisíc dvě stě korun českých), jedná se o stavební úpravy mostu ev. č.
268-019 Mimoň, refundace nebude uplatněna,
b)

2.

a)

svěření takto 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 Česká Lípa,
koupi:
-části p. p. č. 41/1 o výměře 131 m2, nově označená jako p.p.č. 41/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 269-1116/2018 ze dne 15. 11.
2018,
-p. p. č. 42 o výměře 18 m2, trvalý travní porost,
-p. p. č. 1904/2 o výměře 99 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Rybnice, obci Háje nad Jizerou, evidovaných na listu vlastnictví
č. 68 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
manželů Petra Jelínka,
za
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 37.200 Kč (slovy: třicet sedm tisíc dvě
stě korun českých), 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 Semily
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 187/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
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1.
pozemku v k. ú. Bezděčín u Jablonec nad Nisou (FAMA 2020/01/118)
2.
pozemku v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou (FAMA 2020/01/119)
3.
pozemku v k. ú. Jílové u Držkova
4.
pozemku v k. ú. Křižany
5.
pozemku v k. ú. Paseky nad Jizerou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) budoucí koupi části p. p. č. 1581 o předpokládané výměře cca 9 m2, orná půda, v
katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, obci Frýdštejn, evidované na listu
vlastnictví č. 95 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou, od Ing.
za
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 290 Kč za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci „Silnice III/28774 Frýdštejn –
Jílové, rekonstrukce silnice”, refundace nebude uplatněna,
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,
2. a) budoucí koupi části p. p. č. 2 o předpokládané výměře cca 67 m2, trvalý travní porost, v
katastrálním území Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, obci Hodkovice nad Mohelkou,
evidované na listu vlastnictví č. 54 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, od obchodní korporace NISA – UNION s.r.o., se sídlem Jílové 20, 463
42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 25018086, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve
výši 290 Kč za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
ke stavební akci „Silnice III/28774 Frýdštejn – Jílové, rekonstrukce silnice”, refundace
nebude uplatněna,
b)

3.

4.

a)

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
Liberec,
budoucí koupi části p. p. č. 262/2 o předpokládané výměře 7 m2, trvalý travní porost, části
p. p. č. 264/2 o předpokládané výměře 28 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území
Jílové u Držkova, obci Jílové u Držkova, evidované na listu vlastnictví č. 269 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
300 Kč za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke
stavební akci „Rekonstrukce silnice III/2886_Návarov_Jesenný“, refundace nebude
uplatněna,

b)

svěření takto v budoucnu 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
Jablonec nad Nisou,

a)

budoucí koupi části p. p. č. 1213/2 o předpokládané výměře 162 m2, ovocný sad, v
katastrálním území Křižany, obci Křižany, evidované na listu vlastnictví č. 586 u
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b)

5.

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč za m2,
do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci
„Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“, refundace nebude uplatněna,
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
Liberec,

a)

budoucí koupi části p. p. č. 59/2 o předpokládané výměře 51 m2, trvalý travní porost, v
katastrálním území Paseky nad Jizerou, obci Paseky nad Jizerou, evidované na listu
vlastnictví č. 462 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od manželů
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč za m2, do šesti měsíců ode
dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci „Rekonstrukce silnice
III/29057 Paseky nad Jizerou“, refundace nebude uplatněna,
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
Semily
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 188/20/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
1.
pozemku v k. ú. Šumburk nad Desnou (FAMA 2020/02/025)
2.
pozemků v k. ú. Troskovice (FAMA 2020/02/025)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) bezúplatný převod p. p. č. 2672 o výměře 647 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním
území Šumburk nad Desnou, obci Tanvald, evidované na listu vlastnictví č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 12800 Praha 2, IČO 69797111, účetní hodnota daru činí 45.290 Kč (slovy:
čtyřicet pět tisíc dvě stě devadesát korun českých),
b)

c)
2.

a)

svěření takto 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,
předložený návrh smlouvy číslo OLP/1388/2020 mezi Libereckým krajem a ČR - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
bezúplatný převod:
- p. p. č. 811/4 o výměře 51 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. p. č. 811/5 o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. p. č. 811/6 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
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b)

v katastrálním území Troskovice, obci Troskovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 271
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od ČR – Lesů
České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČO 42196451, účetní hodnota daru činí 276 Kč (slovy: dvě stě
sedmdesát šest korun českých),
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 Semily

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 189/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k. ú. Holany a k. ú. Dubice u České Lípy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí směnu pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, 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. 812/1 o předpokládané výměře 180 m2, ostatní plocha,
silnice, nacházející se v k. ú. Holany, obec Holany, evidované listu vlastnictví č. 437 u
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, za kupní cenu 100 Kč/m2, po dokončení stavební akce
„Silnice ev.č. III/2624 Česká Lípa – Kozly, rekonstrukce silnice“,
za pozemky ve vlastnictví
a to části p. p. č. 435
předpokládané výměře 267 m2, ostatní plocha, neplodná půda, části p. p. č. 452 předpokládané
výměře 85 m2, ostatní plocha, neplodná půda, nacházejících se v k. ú. Dubice u České Lípy,
obec Česká Lípa, evidovaných listu vlastnictví č. 5146 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za kupní cenu 100 Kč/m2, po dokončení stavební akce „Silnice ev. č. III/2624 Česká Lípa –
Kozly, rekonstrukce silnice“, rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude uhrazen ve prospěch
druhé smluvní strany, refundace nebude uplatněna,
b)

svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 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
USNESENÍ č. 190/20/ZK
Majetkoprávní operace – koupě bytové jednotky v k. ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi bytové jednotky č. 4237/3 o výměře 104 m2, v 1. nadzemním podlaží budovy - bytový
dům č. p. 4237, stojící na st. p. č. 5914 o výměře 399 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v části
obce Jablonec nad Nisou, a podílu o velikosti 327/9967 na společných částech domu a
pozemku, a to - bytového domu č. p. 4237 na st. p. č. 5914, a st. p. č. 5914 o výměře 399 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, nacházejících se v k. ú. Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad
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b)

Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 11016 a č. 8106 u Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 3.800.000 Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých),
svěření takto nabyté nemovitosti k hospodaření Dětskému domovu, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvkové organizaci, se sídlem Pasecká 2590/20, 466 02 Jablonec nad Nisou 1,
IČO 60252774, 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
USNESENÍ č. 191/20/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Hejnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 793/8 o výměře 13763 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním území
Hejnice, obec Hejnice, evidované na listu vlastnictví č. 480 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, městu Hejnice, se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice,
IČO 00262803, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.513.930 Kč (slovy: jeden milion pět
set třináct tisíc devět set třicet korun českých), a to z důvodu nepotřebnosti pozemku
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 192/20/ZK
Schválení souhlasného prohlášení mezi Libereckým krajem a obcí Sloup v Čechách
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prohlášení Libereckého kraje a obcí Sloup v Čechách, že darovací smlouva č. j. OLP/5682/2019 ze
dne 24. 2. 2020 uzavřené mezi krajem jako darujícím a obcí jako obdarovaným, kdy právní účinky
vkladu vznikly ke dni 5. 3. 2020, týkající se bezúplatného převodu mimo jiné p. p. č. 1788/2 o
výměře 130 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházející se v k. ú. Sloup v
Čechách, obci Sloup v Čechách, je absolutně neplatná od samého počátku, neboť nebyl dodržen
zákonný postup při rozhodování zastupitelstva kraje o darování pozemku, zejména došlo k porušení
§ 36 písm. a) zákona č. 129/2005 Sb., o krajích (krajská zřízení) tím, že kraj uzavřel darovací
smlouvu, aniž by zastupitelstvo kraje prokazatelně schválilo převod uvedeného pozemku
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 193/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemku v k. ú. Česká Lípa
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi p. p. č. 5825/464, k.ú. Česká Lípa, zapsaný na listu vlastnictví číslo 12258 pro
katastrální území Česká Lípa, obec Česká Lípa, okres Česká Lípa, vedený u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od Ing. Romana Světlého, IČO
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026 76 796,
okres Prahazápad, insolvenčního správce dlužníka: Becrux s.r.o. v likvidaci, IČO 273 53 346, se sídlem
Děčín, Plzeňská 674/14, PSČ 405 02, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 250.000 Kč
(slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), 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 Liberec,
svěření takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Gymnáziu, Česká Lípa, Žitavská
2969, příspěvková organizace, Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa, IČO 62237004, 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 kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 194/20/ZK
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2021 – 2023, včetně příloh
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Střednědobý plán sociálních služeb v Libereckém kraji 2021 - 2023, včetně příloh
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit odeslání
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro období let 2021 - 2023, vč.
příloh, společně s požadavkem kraje v krajské Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu
sociálních služeb v roce 2021, prostřednictvím počítačového programu (softwaru), kterou na vlastní
náklady poskytuje pro podávání žádostí o dotace krajským úřadům Ministerstvo práce a sociálních
věcí.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 195/20/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
požadavek kraje v krajské Žádosti o dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v rámci
řádného kola dotačního řízení MPSV pro kraje na podporu sociálních služeb v roce 2021, včetně
příloh
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajistit odeslání požadavku kraje v krajské Žádosti o dotaci ze
státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2021, včetně příloh, prostřednictvím
počítačového programu (softwaru), kterou na vlastní náklady poskytuje pro podávání žádostí o
dotace krajským úřadům Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 196/20/ZK
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Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Jedličkův ústav Liberec, změna přílohy
zřizovací listiny příspěvkové organizace Denní a pobytové sociální služby, Česká Lípa
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 ke zřizovací zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, z důvodu poskytování
nové sociální služby,
2) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Denní a pobytové služby příspěvková
organizace, příspěvková organizace se sídlem Hradecká 2905, 470 01 Česká Lípa, z důvodu
nabytí nemovitého majetku
a ukládá
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: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 197/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/20 - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany
vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/20, kterým se upravují výdaje v kapitole 932 08 Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to
a) snížením výdajů rozpočtového ukazatele Výdaje na opatření na odstranění závadného stavu o
částku 5.000.000 Kč,
b)
c)
d)

snížením výdajů rozpočtového ukazatele Výdaje na předcházení ekologické újmě o částku
5.000.000 Kč,
navýšení specifického ukazatele Finanční rezerva fondu ochrany vod o částku 7.969.268,64
Kč,
navýšení výdajů v rámci výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
2.030.731,36 Kč, a to:
-

zavedením nového specifického ukazatele „Svijany – Rozšíření splaškové kanalizace nad
pivovarem k č. p. 104 – Autoservis Pikal“ ve výši 444.622,36 Kč,

-

zavedením nového specifického ukazatele „VHS Turnov - Václaví – vodovod Rovensko
pod Troskami – výstavba nového vodního zdroje“ ve výši 1.586.109 Kč,

rozhoduje
a) o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, v úhrnné výši 2.030.731,36 Kč níže uvedeným příjemcům na akce do výše:
Název příjemce
Obec Svijany

IČ
00671908

Adresa/sídlo
Svijany 71,
463 46 Svijany

Název projektu

Parametry

Dotace v max.
výši Kč

Svijany – Rozšíření
splaškové kanalizace
nad pivovarem k č.p.

délka kanalizace
– 108 m

444.622,36
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VHS Turnov

b)

Antonína
49295934 Dvořáka 287,
511 01 Turnov

104 – Autoservis
Pikal
Václaví – vodovod
Rovensko pod
Troskami – výstavba
nového vodního
zdroje

Realizace vrtu
pitné vody – 1
ks

1.586.109

o neposkytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, ve výši 1.332.713,09 Kč níže uvedenému příjemci na akci z důvodu
nesouladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje:

Název příjemce
Obec Horka u
Staré Paky

IČ

Adresa/sídlo

Horka u Staré
Paky 41, 512 34
00854671
Horka u Staré
Paky

Název projektu

Parametry

Dotace v max.
výši Kč

Výstavba kanalizační
stoky „D“

Výstavba
kanalizační stoky
„D“ – 377 m

0

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, uzavíranou:
a) mezi Libereckým krajem a Obcí Svijany, se sídlem Svijany 71, 463 46 Svijany, IČ 00671908,
na projekt pod názvem „Svijany – Rozšíření splaškové kanalizace nad pivovarem k č. p. 104 –
Autoservis Pikal“, č. OLP/1235/2020,
b)

mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Václaví – vodovod Rovensko pod
Troskami – výstavba nového vodního zdroje“, č. OLP/1258/2020
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020,
2.

Termín: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – Fond ochrany vod Libereckého kraje k podpisu Jiřímu Löffelmannovi,
členu rady kraje, po jejich schválení v zastupitelstvu kraje,

3.

Termín: 30. 09. 2020
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a
rozvoje venkova, vyrozumět neúspěšného žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 30. 09. 2020

USNESENÍ č. 198/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/20 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny a program 8.3
Podpora včelařství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/20, kterým se:
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a)

b)

snižují výdaje v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.2 Podpora ochrany přírody a
krajiny ve výši 1.000.000 Kč a současně zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926
08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny ve výši 1.000.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
snižují výdaje v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.3 Podpora včelařství ve výši
995.079 Kč a současně zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora
včelařství ve výši 995.079 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

rozhoduje
1)

č.

1.

Název žadatele

Obec Čistá u
Horek

2.

Město Český
Dub

3.

Město Železný
Brod

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny v
úhrnném objemu 1.000.000 Kč níže uvedeným příjemcům na
projekt/aktivitu v období 1. 1. 2020 - 30. 9. 2021 do výše:
IČ (datum
narození) /
sídlo žadatele
(adresa
bydliště)

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

vysazené stromy - ks 00275662
10; vysazené keře - ks
Čistá u Horek,
- 10; výchovné řezy
152 51235
stromů - ks - 2
Čistá u Horek

21 950 Kč
48.83%

Ošetření
významných
stromů v
Českém Dubu a
okolí (2. etapa)
Ošetření
památných
stromů na
Železnobrodsku
(3. etapa)

ošetření krajinářsky
významných stromů strom - 4; ošetření
stromů v areálu PMaK
- strom - 3

59 290 Kč
50.00%

Ošetření
významných
stromů v obci
Bílá

ošetření lípa malolistá
00262668
u Chvalčovic - ks - 3;
Bílá, 76 46343
ošetření Jírovec maďal
Bílá
u Bílé - ks - 2

45 000 Kč
50.00%

ošetřené stromy - ks 5; chemické ošetření
napadených stromů m2 - více jak 5m2;
úprava terénu po

21 000 Kč
67.74%

Název / účel
projektu

Vraťme stromy
do Čisté II.

4.

Obec B í l á

5.

Ochrana
Římskokatolick
krajinářsky
á farnost Krásná
významných
(dříve Šumburkstromů na
Jistebsko)
Krásné -

Závazné výstupy
projektu

ošetřený památný
strom - ks - 5
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262722
nám. Bedřicha
Smetany, 1
46343 Český
Dub
00262633
náměstí 3.
května, 1
46822 Železný
Brod

60254408
Františka
Balatky, 132
46822 Železný
Brod

49 000 Kč
50.00%
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Kittelův areál

ošetření stromů - m2 cca 80m2; umístění
laminované tabulky o
projektu na č.p. 19 ks - 1

TYTO, z. s.

Ochrana a
hnízdní podpora
sov v
Libereckém
kraji v roce
2020.

Obec Holenice

Výsadba aleje v
alej - ks - 1
Holenicích

00275727
Holenice, 71
50601
Holenice

48 182 Kč
50.00%

Obec Zahrádky

Ošetření
významných
stromů v obci
Zahrádky

00261092
Zahrádky, 108
47101
Zahrádky

41 020 Kč
70.00%

Přibylová Hana

Tvorba biotoputůní pro
tůň - ks - 2
obojživelníky ve
Václavicích

16.9.1978
Václavice, 80
46334 Hrádek
nad Nisou

20 000 Kč
62.50%

10. Všelibice

Ošetření
významných
stromů ve
Všelibicích a
okolí 3. etapa

ošetřený strom - ks 15

00263303
Všelibice, 65
46348
Všelibice

69 400 Kč
69.99%

11. Obec Stružnice

Ošetřování
krajinářsky
významné
zeleně

odborný prořez lípy ks - 32

00260975
Stružnice, 188
47002
Stružnice

50 198 Kč
53.80%

Český svaz
ochránců
12.
přírody ZS
Falco

Péče o
handicapované
volně žijící
živočichy na
Českolipsku a
Novoborsku

provoz ZS Falco měsíc - 12

02017083
Dolní Týnec,
39 41201
Třebušín

150 000 Kč
50.00%

kastrace psů - počet
zvířat - 20;
kastrace koček - počet
zvířat - 20;
nákup čipů - ks - 200

02492172
Kozly, 35
47001 Česká
Lípa

49 000 Kč
70.00%

6.

7.

8.

9.

Útulek pro
Nákup čipů a
13. opuštěná zvířata kastrace psů a
BONA, o.p.s.
koček

sova pálená - hnízdní
budka - 14,
lesní sovy (sýc
rousný, puštík obecný)
- hnízdní budka - 98

ošetření stromů - ks 3
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26523141
Nenakonice,
500 78375
Věrovany

74 960 Kč
69.96%
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14.

ZO ČSOP
Křižánky-Jičín

Zajištění
provozu ZSHŽ
Libštát

Zlepšení
Zoologická
podmínek pro
zahrada Liberec,
15.
intenzivní péči o
příspěvková
jedince větších
organizace
druhů zvířat
Vojáčková
16.
Kateřina

2)

č.

1.

2.

Zajištění
provozu útulku
Azyl Pes

počet přijatých a
44477384
ošetřených živočichů - Robousy, 189
ks - 150
50601 Jičín

115 000 Kč
69.70%

zateplená ubikace pro
intenzivní ošetřování ks - 1;
stájka - ks - 1

00079651
Lidové sady,
425/1 46001
Liberec

126 000 Kč
70.00%

provoz útulku pro
opuštěné psy a kočky
- měsíc - 12;
veterinární ošetření ks - 60

87404303
Krásný Les,
284 46401
Frýdlant

60 000 Kč
40.76%

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu
z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny, 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 anebo spadají do účelu podpory C, který nemůže být podpořen z
důvodu ponížení alokace na program 8.2:

Název
žadatele

Závazné výstupy
projektu

Název / účel projektu

tisy vysazené v lesních
porostech - ks - 100;
PODPORA
sebraná semena z
Čmelák ROZŠÍŘENÍ TISU
autochtonních jedinců
Společnost
ČERVENÉHO V
tisu - ks - 1000;
přátel přírody LIBERECKÉM
vytipované a projednané
KRAJI
lokality pro výsadbu na
lesních pozemcích v
příštích letech - ks - 10
chemická likvidace
křídlatky postřik - ks - 1;
Biologická stabilizace
mechanická likvidace
území v Liberci
křídlatky seč - ks - 2;
Růžodole
výsadba stromů - ks - 10;
výsadba keřů - ks - 10
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IČ (datum
narození) /
Dotace
sídlo žadatele
do
(adresa
výše
bydliště)

46747362
Švermova 32,
46010 Liberec
10

0 Kč

0 Kč
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3.

4.

instalace budek pro
puštíka obecného - ks 10; instalace budek pro
JizerskoPodpora výskytu ptačí větší sýkory - ks - 40;
ještědský
populace v intravilánu instalace budek pro
horský
města Liberce
menší sýkory - ks - 30;
spolek
instalace budek pro
lejsky a další ptáky - ks 30
Liga na
Oplocení útulku,
ochranu
domek na ustájení
oplocení útulku - m - 77;
zvířat ČR
čuníka a uskladnění
domek - ks - 1; odchyt.
Jablonec nad odchyt.pomůcek,
klec na psy - ks - 1
Nisou
odchytová klec na psy

65100352
nám. Nerudovo
108/1, 46001
Liberec

0 Kč

60254106
Budovatelů 21,
46601 Jablonec
nad Nisou

0 Kč

Město
Cvikov

Ošetření památných
stromů

zdravotní řez - ks - 3;
obvodová redukce - ks 2; výměna vazeb - ks - 1;
úklid - hod - 10

00260410
Náměstí
Osvobození 63,
47154 Cvikov

0 Kč

9.

Město Dubá

PLEŠIVEC VÝKLENKOVÁ
KAPLIČKA SE
ZVONIČKOU

stavební obnova (omítky,
nátěry, krytina, vrátka) kpl - 1; zrestaurování
kovaného kříže - ks - 1;
ošetření zvonu, doplnění
řetězu - ks - 1

00260479
Masarykovo
náměstí 138,
47141 Dubá

0 Kč

6.

Město Nové
Město pod
Smrkem

Zlepšení provozní
bezpečnosti 3
památných stromů
Ludvíkov pod
Smrkem

5.

Město
10. Vysoké nad
Jizerou

Oprava zvoničky ve
Staré Vsi

11. Mníšek

Obnova drobných
památek v krajině Boží muka Mníšek

občanský
12. spolek
SONOW

Obnova Krauseho
kříže v Kamenickém
Šenově - II. etapa

00263036
Palackého 280,
ošetření památných
46365 Nové
stromů - ks - 3
Město pod
Smrkem
00276294
Náměstí Dr.
oprava drobné památky v Karla Kramáře
krajině - zvoničky - ks - 1 227, 51211
Vysoké nad
Jizerou

0 Kč

0 Kč

boží muka - ks - 1

00263001
Oldřichovská
185, 463
Mníšek

0 Kč

rekonstrukce kamenné
hlavice, restaurování a
osazení sloupku a kříže ks - 1

26986353
Osvobození
770, 47114
Kamenický
Šenov

0 Kč
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7.

Program „ošetření lip
Obec Hlavice v obci Hlavice“ 3.
etapa - Vápno

ošetření stromů - ks - 6

00672050
Hlavice 54,
46348 Hlavice

0 Kč

8.

Obec
Jeřmanice

strom - ošetření a
stabilizace - ks - 1

46744959
Pastevní 274,
46312
Jeřmanice

0 Kč

Ošetření a stabilizace
Jeřmanické lípy

Obec
13.
Krompach

Obnova sochy sv.Jana
Nepomuckého v obci socha - kus - 1
Krompach v Čechách

00673421
Krompach 49,
47157
Krompach

0 Kč

Obec
14.
Maršovice

Rekonstrukce křížku u
čp.72 , na p. p. č.
104/2 v k. ú.
Maršovice u Jablonce
nad Nisou

rekonstrukce kovového
křížku - ks - 1;
rekonstrukce žulového
podstavce - ks - 1

00262471
Maršovice 52,
46801
Maršovice

0 Kč

odborné restaurování
památky kříž - ks - 1

00671941
Proseč pod
Ještědem 89,
46343 Proseč
pod Ještědem

0 Kč

Oprava kříže v Zálesní
oprava kříže - ks - 1
Lhotě u č.p. 181

00276162
Studenec 364,
51233
Studenec

0 Kč

17. Obec Svijany

Svijany - Boží muka,
restaurování kříže

oprava božích muk - kus
-1

00671908
Svijany 71,
46346 Svijany

0 Kč

18. Obec Všeň

Restaurování
podstavce a sochy
František Xaverský

oprava a restaurování
podstavce a sochy
Františka Xaverského soubor - 1

00276278
Všeň 10, 51265
Všeň

0 Kč

Okrašlovací
splolek Nové
19.
Město pod
Smrkem

Rekonstrukce kříže
Hofladenkreuz
vNovém Městě pod
Smrkem

46745017
Celní 593,
restaurování kříže - ks - 1 46365 Nové
Město pod
Smrkem

Odborné restaurování
Obec Proseč památky - kříž Na
15.
pod Ještědem Ovčíně v Proseči pod
Ještědem

16.

Obec
Studenec
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0 Kč
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Okrašlovací
spolek Horní Obnova křížku parc. č. restaurování křížku - ks 20.
Řasnice168 Horní Řasnice
1
Srbská

3)

č.

1.

AGRO
SYCHROV
a.s.

3.

4.

5.

0 Kč

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu
z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny, které byly v rozporu s administrativními
podmínkami a nebyly způsobilé pro další hodnocení:

Název
žadatele

2.

07730535
Hvězdná
487/13, 46001
Liberec

Název / účel
projektu

Liniová výsadba
dřevin k.ú. Žďárek
u Sychrova

Závazné
výstupy
projektu

neuvedeno

Výsadba keřových
remízů u větrných
počet
elektráren v k.ú.
vysazených
Václavice u
keřů ks 2400
Hrádku nad Nisou 2.etapa
počet
Vybudování
vybudovaných
vodních a
vodních ploch mokřadních
tůní ks/počet 2,
biotopů - tůní v k.ú. počet
Bílý Kostel nad
vybudovaných
Nisou
vodních ploch tůní m2 500
zdravotní řez
Ošetření
ks 1, instalace
významného
dynamických
stromu - lípa
vazeb ks 1,
velkolistá v ul.
obvodová
Kadlická v Liberci
redukce 20%
- Starém Harcově
ks 1
Dosadba
počet
švestkových alejí v
vysazených
k.ú. Václavice u
stromů ks 100
Hrádku nad Nisou
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IČ (datum
narození) /
sídlo
žadatele
(adresa
bydliště)
49096231
Husa 27,
46344
Paceřice

Odůvodnění

chybí parametry a
další zásadní
údaje žádosti
chybí povinná
příloha k žádosti vyjádření obce s
rozšířenou
působností
chybí povinná
příloha k žádosti vyjádření obce s
rozšířenou
působností
dotace
požadovaná v
žádosti je nižší
než minimální
možná dotace
20 000 Kč
chybí elektronická
verze žádosti,
chybí povinná
příloha k žádosti vyjádření obce s
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rozšířenou
působností

počet
„Pěstební opatření ošetřených
intravilán města
stromů - ks Chrastava“
27

6.

Město
Chrastava

7.

odplevelení postřik - m2 1000; likvidace
odolných
plevelů - m2 Založení a ošetření 1000; nákup
Občanské
zeleně k ochraně
zeminy - m3 sdružení
živočichů a rostlin, 10; nákup keřů
D.R.A.K.z.s. podpora biotopů
- ks - 150;
D.R.A.K.
revitalizace
stromů - ks - 9;
nákup nových
stromů s
balem, kůly na
oporu - ks - 10

8.

9.

10.

Obec
Roprachtice

Restaurování
KRUCIFIXU Božích muk v
Roprachticích na
ppč. 446/2

Obec
Šimonovice

Výsadba
krajinářsky
významné zeleně a
opatření k ochraně
obojživelníků v
centru obce
Vybudování
vodních a
mokřadních
biotopů v k.ú.
Dolní Vítkov - 2.
etapa

restaurování
KRUCIFIXU Božích muk ks - 1
výsadba stromů
- ks - 11;
výsadba keřů ks - 340,
instalace
migračních
bariér - ks - 2
počet
vybudovaných
vodních ploch tůní - ks/počet 2; počet
vybudovaných
vodních ploch tůní - m2 - 500

59

00262871
náměstí 1.
máje 1,
46331
Chrastava

chybí povinná
příloha k žádosti vyjádření obce s
rozšířenou
působností

26636328
Oblačná
450/1,
46005
Liberec

chybí povinná
příloha k žádosti vyjádření obce s
rozšířenou
působností

276065
Roprachtic
e 144,
chybí elektronická
51301
verze žádosti
Roprachtic
e
00671886
Minkovick
á 70, 46312
Šimonovic
e

chybí povinná
příloha k žádosti vyjádření obce s
rozšířenou
působností

chybí povinná
příloha k žádosti vyjádření obce s
rozšířenou
působností
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11.

Spolek
Dubáci

TJ Spartak
12. Chrastava,
spolek

4)

vysázené
stromy Obnova památných
vysokokmeny
míst Podještědí včetně podpěr
Rozmanitá alej v
a ochran - ks Trávníčku
40; vysázené
keře - ks - 10
Ošetření aleje
Turpišova

chybí povinná
22756736
příloha k žádosti Sobákov
vyjádření obce s
15, 46343
rozšířenou
Český Dub
působností

chybí povinná
46744657
příloha k žádosti ošetření stromů Turpišova
vyjádření obce s
- ks - 12
292, 46331
rozšířenou
Chrastava
působností

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.3 Podpora včelařství v úhrnném objemu 995.079 Kč níže uvedeným příjemcům
na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2020 - 30. 9. 2021 do výše:

č.

Název
žadatele

Datum narození,
popř. IČ / adresa
bydliště, popř.
sídlo žadatele

Název / účel
projektu

Začínající
včelařka

Závazné výstupy
projektu

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

nástavkový úl - ks 5; oddělek - ks - 5

38 000 Kč
69,64 %

nástavkový úl - ks 4; vyzimovaná
včelstva - ks - 2;
oddělek - ks - 1

17 500 Kč
48,61 %

3.

nástavkový úl - ks Revitalizace
12; varroa dno - ks
stávajících včelnic
- 30; oplocení - bm
a vybudování
- 70; stojan pod úly
nové včelnice
- ks - 2

39 900 Kč
70 %

4.

Dokončení stavby
včelínu a nákup
úlů na nově
zřízené stanoviště

nástavkový úl - ks 10; dokončení
stavby včelínu - ks
-1

26 149 Kč
70 %

5.

Ozdravění
nástavkový úl - ks včelaření 6; oddělek - ks - 6;
zlepšení opylovací
varroa dno - ks - 5
služby včelstev

26 203 Kč
70 %

1.

2.

Začínající včelař
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nástavkový úl - ks 6; oddělek - ks - 6;
stojan pod úly - ks
-2

38 587 Kč
70 %

nástavkový úl - ks Včelnice Kostelní
10; včelí matka - ks
vrch
- 10

23 230 Kč
70 %

Začínající včelař

6.

7.

8.

02173808;
Chov oddělků

plemenáč - ks - 25;
včelí matka - ks 15

17 500 Kč
70 %

9.

Založení včelnice

polyuretanový úl ks - 18

40 000 Kč
68,14 %

10.

Vylepšení
nevyhovujícího
zázemí stávajícího
nástavkový úl - ks včelaře v
20
Libereckém kraji výměna starých
úlů

40 000 Kč
70 %

11.

Pořízení nových
úlů a včelařského
vybavení na nové
stanoviště

nástavkový úl - ks 6

21 000 Kč
70 %

12.

Podještědské
včelaření

nástavkový úl - ks 3; včelstvo - ks - 3

16 796 Kč
70 %

13.

Včely Ostašov a
Křižany

nástavkový úl - ks 4; oddělek - ks - 4

15 910 Kč
70 %

14.

Rozšíření a
plastový úl - ks - 4;
zkvalitnění chovu
včelí matka - ks - 4
- Jiří Kopal

18 606 Kč
70 %

15.

Začínajícím
včelařem nad
janovickým
rybníkem

18 230 Kč
70 %
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16.

Založení
nástavkový úl - ks včelařského chovu
4; oddělek - ks - 4
- Držkov

21 124 Kč
70 %

17.

Rekonstrukce
včelínu - Tuhaň

rekonstrukce
včelínu - ks - 1;
nástavkový úl - ks 8

32 645 Kč
70 %

18.

nástavkový úl - ks 3; oddělek - ks - 3

18 450 Kč
69,85 %

19.

nástavkový úl - ks 2; oddělek - ks - 2;
oprava střechy
včelínu - ks - 1

10 900 Kč
69,54 %

20.

varroa dno - ks - 8;
Rozšíření chovu
inseminovaná včelí
včelstev na novém matka - ks - 2;
stanovišti v obci
přelarvovací
Bílý Potok
systém - ks - 1;
nástavek - ks - 32

17 665 Kč
49,9 %

21.

Rozšíření chovu
nástavkový úl - ks včel, obměna
8
úlového vybavení

19 316 Kč
70 %

22.

Včelařství
Bukovany

nástavkový úl - ks 6; včelstvo - ks - 6

26 000 Kč
68,42 %

23.

Novoveská včela

nástavkový úl - ks 4; včelstvo - ks - 4

19 888 Kč
50 %

24.

Včelařství V
Rokli, Radčice u
Krásné Studánky,
rozšíření

nástavkový úl - ks 10; vyzimované
včelstvo - ks - 10

37 695 Kč
70 %

25.

Pořízení
nástavkových úlů

nástavkový úl - ks 8

23 682 Kč
70 %

Začínající včelař

Včelař
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26.

Začínající včelař
Petr Pilař

nástavkový úl - ks 4; včelstvo - ks - 5;
včelín - ks - 1

39 925 Kč
37,36 %

27.

inseminovaná včelí
Zkvalitnění chovu matka - ks - 2;
včel
nástavek - ks - 10;
plemenáč - ks - 2

17 000 Kč
69,53 %

Začínající včelař

nástavkový úl - ks 3; včelstvo - ks - 3

20 000 Kč
68,97 %

Začínající včelař

nástavkový úl - ks 4; včelstvo - ks - 4

21 300 Kč
69,97 %

nástavkový úl - ks 6; oddělek - ks - 6

34 537 Kč
69,63 %

31.

Oprava včelínu a
nástavkový úl - ks výměna
9; oprava včelínu nerozebíratelných
ks - 1
nástavkových úlů

23 119 Kč
70 %

32.

Včely pro život Včelnice Sněhov

nástavkový úl - ks 13; oddělek - ks 10; zastřešení
včelnice - ks - 1

39 975 Kč
50 %

včelín - ks - 1;
nástavkový úl - ks 7; včelstvo - ks - 7

40 000 Kč
49,84 %

Zkvalitnění chovu nástavkový úl - ks včel
5

12 180 Kč
70 %

Stanoviště
včelstev - Holany

39 790 Kč
64 %

28.

29.

Podpora
začínajícího
včelaře -

30.

Začínající včelař

33.

34.
73852091;
35.
FOP
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36.

nástavkový úl - ks 4; vyzimované
Silné zdravé včely včelstvo - ks - 4;
na Ještědu
oddělek - ks - 2;
oprava včelínu - ks
-1

35 500 Kč
59,13 %

37.

Rozšíření počtu
včelstev Soběslavice

nástavkový úl - ks 5; oddělek - ks - 5

21 000 Kč
70 %

38.

Zkvalitnění chovu
včel pořízením
nástavkový úl - ks nových úlů a
4
zlepšení prevence
nemocí včel

10 892 Kč
70 %

39.

Rozšíření včelstev

nástavkový úl - ks 3

15 920 Kč
70 %

5)

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora včelařství, 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:

č.

Název
žadatele

Název / účel projektu

Začínající včelař

1.

2.

3.

Datum narození,
popř. IČ / adresa
bydliště, popř.
sídlo žadatele

Rozšíření včelnice
Český svaz
včelařů, z.s.,
základní
organizace
Vratislavice

Závazné výstupy
projektu

nástavkový úl - ks - 4;
oddělek - ks - 4

0
Kč

nástavkový úl - ks - 2;
oddělek - ks - 2; stojan
pod úly - ks - 2

0
Kč

64040381;
včelí matka F1 - ks - 11;
Prosečská 831,
Zkvalitnění chovu
úlová sestava - ks - 4;
46311 Liberec
včelstev v katastru
vyzimované včelstvo XXX - Vratislavice Vratislavice nad Nisou
ks - 1
nad Nisou
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Dot
ace
do
výše

0
Kč
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4.

Český
včelařský
institut z.ú.

06025951;
Budovcova 938/7,
460 01 Liberec

nástavkový úl - ks - 5;
Vybavení včelařského
oddělek - ks - 5;
střediska
inseminovaná matka - ks
-2

0
Kč

5.

Výstavba včelínu se
zázemím

včelín - ks - 1

0
Kč

6.

Včelín

včelín - ks - 1

0
Kč

7.

Rozšíření stanoviště
včel u Mojžíšova
pramene

nástavkový úl - ks - 3;
včelí matka - ks - 3

0
Kč

8.

Obnova včelařského
řemesla na adrese
Stará, Machnín

včelín - ks - 1;
nástavkový úl - ks - 3;
oddělek - ks - 3

0
Kč

nástavkový úl - ks - 8

0
Kč

10.

Včelařská osvěta,
zkvalitnění chovu včel
a šíření včelstev

pozorovací úl - ks - 1;
varroa dno - ks - 6

0
Kč

11.

Včelař BUCK

nástavkový úl - ks - 4;
včelstvo - ks - 4

0
Kč

nástavkový úl - ks - 1;
oddělek - ks - 6;
včelstvo - ks - 2

0
Kč

nástavkový úl - ks - 5;
vyzimované včelstvo ks - 5; stojan pod úly ks - 1

0
Kč

9.

12.

13.

Rozšíření včelstev -

Stávající včelař

Začínající včelař
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14.

Založení včelnice v
Kunraticích u Cvikova

nástavkový úl - ks - 10;
včelstvo - ks - 10

0
Kč

15.

Začínající včelař na
pozemcích spolku
Zlatobýl

nástavkový úl - ks - 4;
oddělek - ks - 4; kufr
pro včelaře - ks - 1;
formistop - ks - 1

0
Kč

16.

Stavba včelínu v
Loučkách

včelín - ks - 1;
nástavkový úl - ks - 1

0
Kč

17.

Medová dílna

nástavkový úl - ks - 6;
oddělek - ks - 6; stojan
pod úly - ks - 5

0
Kč

nástavkový úl - ks - 3;
oddělek - ks - 3;
podstavec pod úly - ks 1

0
Kč

19.

Rozšíření a zkvalitnění oddělek - ks - 12; včelí
chovu včel a oprava
matka - ks - 10; úl ležan
včelínu v Nové Vsi nad - ks - 3; rekonstrukce
Popelkou
včelínu - ks - 1

0
Kč

20.

Rozšíření chovu včel a
zlepšení opylení v
zemědělsky
obhospodařované
krajině

nástavkový úl - ks - 6

0
Kč

21.

Obnova úlů a doplnění
chovu

nástavkový úl - ks - 5;
včelstvo - ks - 5

0
Kč

22.

Stávající včelař Jiří
Patrovský

oddělek - ks - 12;
přístavba včelínu - ks - 1

0
Kč

Rekonstrukce včelínu

rekonstrukce včelínu ks - 1

0
Kč

Začínající včelař

18.

69319219;

72678801;
FOP

72651512;
23.
FOP
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Rozšíření včelaření v
Borečku

24.

Začínající včelař

25.

nástavkový úl - ks - 10

0
Kč

nástavkový úl - ks - 4;
oddělek - ks - 4

0
Kč

26.

Včely Domašice

nástavkový úl - ks - 7;
oddělek - ks - 7

0
Kč

27.

Silná včelstva - zdravá
včelstva

nástavkový úl - ks - 10;
plemenáč - ks - 26

0
Kč

28.

Oživení krajiny
mobilním včelařských
stanovištěm

kočovná paleta - ks - 1;
nástavkový úl - ks - 10

0
Kč

29.

Nová včelstva
Roudnice v Krkonoších

nástavkový úl - ks - 6;
včelstvo - ks - 6

0
Kč

6)

o neposkytnutí účelové dotace níže uvedenému žadateli na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje v
rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora včelařství, která byla v
souladu s administrativními podmínkami, ale žadatel se vzdal dotace:

č.

1.

7)

Název
žadatele

Datum
narození /
adresa
bydliště

Název projektu /
účel

Včelí stanoviště
v odlehlé krajině

Závazné
výstupy
projektu

Důvod
odstoupení

nástavkový
úl - ks - 20

Dne 28.4.2020
zaslal oznámení o
odstoupení od
žádosti o dotaci.

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3
Podpora včelařství, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a
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nebyly tak způsobilé pro další hodnocení:
č.

Název
žadatele

Datum narození,
popř. IČ / adresa
bydliště, popř.
sídlo žadatele

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

Odůvodnění

1.

Oprava včelínu Překročena
včelař
oprava včelínu - ks maximální možná
1
výše dotace.

2.

Chyběl podrobný
nástavkový úl - ks položkový
6; oddělek - ks - 5;
rozpočet (nelze
včelstvo - ks - 1;
zjistit cenu
včelí matka - ks - 3
položek).

3.

4.

5.

Včely Polevsko

nástavkový úl - ks 4; oddělek - ks - 2;
Nedoručen
Rozšíření chovu
vyzimované
záznam o léčení
včel v Sosnové
včelstvo - ks - 2;
včelstev.
oprava včelínu - ks 1
Začínají
včelařka

Včelař

Překročena
nástavkový úl - ks maximální možná
5; oddělek - ks - 3
výše dotace.
Chyběl podrobný
položkový
nástavkový úl - ks rozpočet (nelze
3; včelstvo - ks - 3
zjistit cenu
položek).

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny a 8.5 Podpora včelařství, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a výše uvedenými příjemci v rámci programů vyhlášených pro rok 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: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení
rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 a 8.3 k podpisu,
Termín: 30. 09. 2020
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3)

Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a
rozvoje venkova, vyrozumět všechny neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 31. 07. 2020

USNESENÍ č. 199/20/ZK
Žádosti o změnu v projektech příjemců podpořených v roce 2019 z Dotačního fondu
Libereckého kraje - z programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního
prostředí a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a
podpora sběru a využití bioodpadů
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní
1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 28686454, o prodloužení termínu ukončení realizace
projektu „Řemesla do jabloneckého ekocentra“, na jehož realizaci byla schválena dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
2. žádost příjemce dotace Mateřská škola Doksy Pražská 836 - příspěvková organizace, se sídlem
Pražská 836, 472 01 Doksy, IČO: 70695369, o úpravu závazných parametrů, změnu celkových
nákladů a prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Příroda v nás - Od semínka ke
stromečku“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
3.

4.

5.

6.

7.

žádost příjemce dotace Mateřská škola Dubá - příspěvková organizace, se sídlem Luční 28,
471 41 Dubá, IČO: 70695831, o úpravu závazných parametrů, změnu celkovým nákladů a
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Pozorujeme, zkoumáme, učíme se navzájemekologická výchova a osvěta na školní zahradě“, na jehož realizaci byla schválena dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
žádost příjemce dotace Semínko země, z.s., se sídlem Jižní 466, 513 01 Semily, IČO:
22881735, o úpravu závazných parametrů a prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Ekonaratologie - využití dětské literatury v EVVO“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
žádost příjemce dotace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková
organizace, se sídlem Pivovarská 1850/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 72743115, o
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Vodík jako alternativní zdroj energie“, na
jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 –
Podpora ekologické výchovy a osvěty usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.
233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
žádost příjemce dotace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, se sídlem
ul. 28. října 18, 511 01 Turnov, IČO: 00856126, o prodloužení termínu ukončení realizace
projektu „První GEO škola v globálním Geoparku UNESCO Český ráj“ na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 – Podpora ekologické
výchovy a osvěty usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
žádost příjemce dotace Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace, se
sídlem 28. října 2733, 470 06 Česká Lípa, IČO: 46750045, o úpravu závazných parametrů,
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8.

změnu celkových nákladů a prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Ekovýchova
2019-2020“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
žádost příjemce dotace ZAzemí z.s., se sídlem Husova 713, 511 01 Turnov, IČO: 3080994, o
úpravu závazných parametrů a prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Ekovýchova
a osvěta s komunitní zahradou“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,

9.

žádost příjemce dotace Církev československá husitská, se sídlem Wuchterlova 523, 16000
Praha, IČO 00445185, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „OBNOVA
PŘÍRODNÍHO AREÁLU VE ŠKODĚJOVĚ – prvky ochrany přírody a krajiny“, na jehož
realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 – Podpora
ochrany přírody a krajiny usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28.
5. 2019,
10. žádost příjemce dotace 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, se sídlem Kateřinská
73, 460 14 Liberec, IČO: 43225683, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Junior
Ranger – výchova mladých strážců přírody“, na jehož realizaci byla schválena dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.4 – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v
oblasti životního prostředí a zemědělství usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.
233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
11. žádost příjemce dotace Podralský nadační fond ZOD, se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště,
IČO: 28678419, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Kroužek bádání a tvoření
po vzoru přírody“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.4 – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a
zemědělství usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
12. žádost příjemce dotace Přátelé přírody a myslivosti Jeřabinky z Jizerek, z.s., se sídlem Školní
1084, 468 51 Smržovka, IČO: 4125789, o úpravu závazných parametrů a prodloužení termínu
ukončení realizace projektu „Zdraví z přírody uprostřed Smržovky“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.4 – Podpora dlouhodobé
práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
13. žádost příjemce dotace SUNDISK s.r.o., se sídlem Podhorská 1124/93, 46601 Jablonec nad
Nisou, IČO 25499441, o úpravu závazných parametrů a změnu celkových nákladů projektu
„Vratné nápojové kelímky“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 8.5 – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.
233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
rozhoduje
1. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Řemesla do jabloneckého ekocentra“ z 30.
9. 2020 na 30. 11. 2020 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
z 19. 11. 2020 na 19. 1. 2021,
2.

o změně projektu „Příroda v nás - Od semínka ke stromečku“ spočívající ve zrušení závazného
parametru „ekovýlet – 2 akce“, snížení celkových nákladů ze 46.000 Kč na 38.000 Kč, snížení
celkové výše dotace z max. 32.200 Kč na max. 26.600 Kč, prodloužení termínu ukončení
realizace z 30. 9. 2020 na 30. 11. 2020 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 19. 1. 2021,
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3.

4.

5.

6.

7.

o změně projektu „Pozorujeme, zkoumáme, učíme se navzájem-ekologická výchova a osvěta
na školní zahradě“ spočívající ve zrušení závazných parametrů „Mezigenerační setkávání s
místními seniory – 30 osob“ a „kulturní akce Pohádkový les – 200 osob“, snížení celkových
nákladů ze 150.000 Kč na 140.000 Kč, snížení celkové výše dotace z max. 105.000 Kč na max.
98.000 Kč, prodloužení termínu ukončení realizace z 30. 9. 2020 na 30. 12. 2020 a prodloužení
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 19. 2. 2021,
o změně projektu „Ekonaratologie - využití dětské literatury v EVVO“ spočívající ve snížení
hodnoty závazných parametrů „ekovýchovný program“ z 50 akcí na 40 akcí a „putovní
fotovýstavka“ z 20 instalací na 15 instalací, přidání nového závazného parametru „příměstský
ekotábor – 10 dnů“, prodloužení termínu ukončení realizace z 30. 9. 2020 na 31. 10. 2020 a
prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 20. 12.
2020,
s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Vodík jako alternativní zdroj energie“ z
31. 9. 2020 na 31. 12. 2020 a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 11. 2020 na 20. 2. 2021,
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „První GEO škola v globálním Geoparku
UNESCO Český ráj“ z 30. 9. 2020 na 10. 12. 2020 a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 29. 1. 2021,
o změně projektu „Ekovýchova 2019-2020“ spočívající ve zrušení závazného parametru
„školní Den Země – 1 akce“, snížení celkových nákladů z 37.500 Kč na 34.500 Kč, snížení
celkové výše dotace z max. 18.500 Kč na max. 17.018 Kč, prodloužení termínu ukončení
realizace z 30. 9. 2020 na 30. 10. 2020 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 19. 12. 2020,

8.

o změně projektu „Ekovýchova a osvěta s komunitní zahradou“ spočívající v úpravě názvu
závazného parametru z „ekovýchovný program pro školu“ na „ekovýchovný program pro
školu a veřejnost“, prodloužení termínu ukončení realizace ze 30. 9. 2020 na 30. 11. 2020 a
prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 19. 1.
2021,
9. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „OBNOVA PŘÍRODNÍHO AREÁLU VE
ŠKODĚJOVĚ – prvky ochrany přírody a krajiny“, z 30. 9. 2020 na 30. 11. 2020 a prodloužení
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 19. 1. 2021,
10. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Junior Ranger – výchova mladých strážců
přírody“ z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 20. 2. 2021,
11. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Kroužek bádání a tvoření po vzoru
přírody“ z 30. 9. 2020 na 15. 12. 2020 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 3. 2. 2021,
12. o změně projektu „Zdraví z přírody uprostřed Smržovky“ spočívající ve zrušení závazného
parametru „zasažené dítě ZŠ – 100 osob“, přidání nového závazného parametru „realizace
bylinkové spirály – 1 ks“, prodloužení termínu ukončení realizace z 30. 9. 2020 na 31. 12.
2020 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na
20. 2. 2021,
13. o změně projektu „Vratné nápojové kelímky“ spočívající ve snížení hodnoty závazného
parametru „vratný plastový kelímek“ z 20 000ks na 5 000ks, ve snížení celkových nákladů
projektu z 428.000Kč na 100.000Kč a snížení celkové výše dotace z max. 120.000 Kč na max.
28.040 Kč,
schvaluje
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1.

2.

znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2582/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Jablonecké kulturní a informační
centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 28686454 a
Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného
vyúčtování projektu „Řemesla do jabloneckého ekocentra“,
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2577/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Mateřská škola Doksy Pražská 836
- příspěvková organizace, se sídlem Pražská836, 472 01 Doksy, IČO: 70695369 a Libereckým
krajem, jehož předmětem je úprava závazných parametrů, změna výše celkových nákladů a
dotace a změna termínu ukončení realizace a závěrečného vyúčtování projektu „Příroda v nás Od semínka ke stromečku“,

3.

znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2578/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Mateřská škola Dubá - příspěvková
organizace, se sídlem Luční 28, 471 41 Dubá, IČO: 70695831 a Libereckým krajem, jehož
předmětem je úprava závazných parametrů a změna výše celkovým nákladů a dotace a
prodloužení termínu ukončení realizace a závěrečného vyúčtování projektu „Pozorujeme,
zkoumáme, učíme se navzájem-ekologická výchova a osvěta na školní zahradě“,

4.

znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2579/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Semínko země, z.s., se sídlem Jižní
466, 513 01 Semily, IČO: 22881735 a Libereckým krajem, jehož předmětem je úprava
závazných parametrů a změna termínu ukončení realizace a závěrečného vyúčtování projektu
„Ekonaratologie - využití dětské literatury v EVVO“,
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2589/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Základní škola Jablonec nad Nisou,
Pivovarská 15, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 1850/15, 466 01 Jablonec nad
Nisou, IČO: 72743115 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
realizace a závěrečného vyúčtování projektu „Vodík jako alternativní zdroj energie“,

5.

6.

7.

8.

9.

znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2588/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Základní škola Turnov, 28. října 18,
příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 18, 511 01 Turnov, IČO: 00856126 a
Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace a závěrečného
vyúčtování projektu „První GEO škola v globálním Geoparku UNESCO Český ráj“,
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2570/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Základní škola, Česká Lípa, 28.
října 2733, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2733, 470 06 Česká Lípa, IČO:
46750045 a Libereckým krajem, jehož předmětem je úprava závazných parametrů, změna výše
celkových nákladů a dotace a změna termínu ukončení realizace a závěrečného vyúčtování
projektu „Ekovýchova 2019-2020“,
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2587/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace ZAzemí z.s., se sídlem Husova 713,
511 01 Turnov, IČO: 3080994 a Libereckým krajem, jehož předmětem je úprava závazných
parametrů a změna termínu ukončení realizace a závěrečného vyúčtování projektu
„Ekovýchova a osvěta s komunitní zahradou“,
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2625/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Církev československá husitská, se
sídlem Wuchterlova 523, 16000 Praha, IČO 445185 a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna termínu ukončení realizace a závěrečného vyúčtování projektu „OBNOVA
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PŘÍRODNÍHO AREÁLU VE ŠKODĚJOVĚ – prvky ochrany přírody a krajiny“,
10. znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2607/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO
Jizerské hory, se sídlem Kateřinská 73, 460 14 Liberec, IČO: 43225683 a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace a závěrečného vyúčtování projektu
„Junior Ranger – výchova mladých strážců přírody“,
11. znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2611/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Podralský nadační fond ZOD, se
sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČO: 28678419 a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna termínu ukončení realizace a závěrečného vyúčtování projektu „Kroužek bádání a
tvoření po vzoru přírody“,
12. znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2612/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Jeřabinky z Jizerek, z.s., se sídlem
Školní 1084, 468 51 Smržovka, IČO: 4125789 a Libereckým krajem, jehož předmětem je
úpravu závazných parametrů a změna termínu ukončení realizace a závěrečného vyúčtování
projektu „Zdraví z přírody uprostřed Smržovky“,
13. znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2603/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace SUNDISK s.r.o., se sídlem
Podhorská 1124/93, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO 25499441, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je úprava závazných parametrů a změna výše celkových nákladů a dotace na
projekt „Vratné nápojové kelímky“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky Jiřímu Löffelmannovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2020
USNESENÍ č. 200/20/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektu Jizersko-ještědského horského spolku – dodatek
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.2 –
Podpora ochrany přírody a krajiny č. OLP/2591/2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Jizersko-ještědský horský spolek, se sídlem nám. Nerudovo 108/1, Liberec I
– Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 65100352, o prodloužení termínu realizace projektu „Zajištění
péče pro EVL Jizerské smrčiny“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Program 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
rozhoduje
o změně termínu realizace projektu „Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny“ ze dne 30. 9. 2020
na 31. 10. 2021 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11.
2020 na 20. 12. 2021,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2591/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Program 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny na realizaci projektu „Zajištění
péče pro EVL Jizerské smrčiny“ mezi Libereckým krajem a Jizersko-ještědským horským spolkem,
se sídlem nám. Nerudovo 108/1, 460 01 Liberec, IČ 65100352
a ukládá
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Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení a podepsat schválený
dodatek.
Termín: 31. 08. 2020
USNESENÍ č. 201/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/20 - 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 2.1 Program obnovy
venkova
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 181/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole
926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 19.445.398
Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.1 Program obnovy venkova ve výši 19.445.398
Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.1 Program
obnovy venkova ve výši 19.445.398 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova v úhrnné výši
19.445.398, z toho:
a)

17.324.395 Kč, níže uvedeným subjektům (obcím) do výše:

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

1
00672050
Obec Hlavice
DT1
Vestavba školky do 2.NP ZŠ v Hlavici
Vybudování prostor a nového schodiště pro MŠ v 2NP v budově ZŠ. Stávající
budova MŠ je dlouhodobě nevyhovující. Zbudování nových prostor umožní
zachování MŠ v obci do budoucna, zajistí vyšší komfort dětí a zvýší zajímavost
obce pro mladé rodiny.
rekonstrukce prostor-soubor-1
1334000

29.99
400000
1.1.2020 - 30.09.2021
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul

2
00525529
Obec Jílové u Držkova
DT1
Rekonstrukce hřbitova Jílové u Držkova
Řešení havarijní stavu hřbitotní zdi, chodníků na hrřbitově a budovy bývalé
márnice
demoliční a výkopové práce-soubor-1;stavební práce-soubor-1;klempířské
práce-soubor-1
1334000

29.99
400000
1.4.2020 - 30.09.2021

3
00672084
Obec Černousy
DT4
Oprava MK Černousy - Polní Domky
V rámci projektu dojde k opravě části MK Černousy - Polní Domky, dojde k
vyrovnání dosavadních podkladů, vyspravení stávajícího krytu vozovky a
výtluků. Bude proveden spojovací nástřik, finální vrstva asfalt.
Oprava místní komunikace-m2-1650
1250000

24.00
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

4
00673072
Obec Velenice
DT1
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Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

Rekonstrukce interiéru 1. patra v budově OÚ ve Velenicích
Rekonstrukce elektroinstalace, topné soustavy , rekonstrukce podlah, stěn a
stropů.
elektroinstalace-soubor-1;rekonstrukce stěn, podlah, stropů, topení-soubor-1
1346900

29.70
400000
1.5.2020 - 30.09.2021

5
00673099
Obec Blatce
DT4
Blatce - oprava místní komunikace I. etapa
Oprava krytu místní komunikace v obci Blatce. Jedná se o místní komunikaci v
místní zástavbě - I. etapa.
Asfaltový beton ACO11-m2-1150
800320

49.98
400000
1.1.2020 - 30.09.2021

6
00262544
Obec Rádlo
DT4
Oprava a výstavba komunikací v obci Rádlo
Oprava nevyhovujícího stavu místních komunikací v obci Rádlo.
Délka opravených komunikací-m-200
1000000
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech

30.00
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

7
00673498
Obec Hamr na Jezeře
DT4
Souvislá údržba místní komunikace na p.č. 889 890 a 957 v k.ú. Břevniště
Bude provedena celoplošná oprava stávajácí místní komunikce ve vlastnictví
obce Hamr na Jezeře o délce 353 metrů. V rámci této rekonstrukce dojde i k
opravě mostku a propustku na Ploučnici. Silnice vede k místní části obce
Břevniště a ke hřbitovu.
délka opravované komunikace-m-353;mostek-ks-1;potrubí propustku 300mm-m5
1256091

23.88
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

8
00260878
Obec Jestřebí
DT4
Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí
Vybudovat chodník pro pěší, zpevněnou plochu a veřejné osvětlení k dětskému
hřišti, v centrální části obce, v blízkosti mateřské školy. Chodník budou využívat
občané obce, děti MŠ, ZŠ a návštěvníci obce zejména blízké zříceniny hradu.
vybudování chodníku a schodiště-m2-110;vybudování veřejného osvětlenísoubor-1;terénní úpravy a zatravnění-soubor-1
870000

30.00
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projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín

261000
1.1.2020 - 30.09.2021

9
00525677
Obec Sloup v Čechách
DT1
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Sloup v Čechách
Škola má stávající zařízení, avšak v nevyhovujícím technickém stavu a je nutné
provést celkovou rekonstrukci prostor s drobnými dispizičními úpravami beze
změny počtu jednotlivých sociálních zařízení.
Rekonstrukce sociálního zařízení-Soubor-1
1026698,54

29.22
300000
1.3.2020 - 30.09.2021

10
00671878
Obec Vlastibořice
DT4
Oprava místních komunikací v obci Vlastibořice
Oprava místních komunikací bude spočívat zejméne ve výměně obrusné a ložné
vrstvy vozovky, částečné výměně podkladních vrstev, osázení silničních
obrubníků.
MK s asfaltovým povrchem-m-250
1400000

21.43
300000
1.4.2020 - 30.09.2021

78

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce

11
00481491
Městys Zdislava
DT4
Oprava místní komunikace C1 III.třídy na části pozemku p.p.č.1414/6 a 1414/2
k.ú.Zdislava
Oprava rozbité místní komunikace,plné výtlků a rozlámaného stávajícího
asfaltového povrchu.
Oprava silnice-m2-1295
944357

30.00
283307
1.1.2020 - 30.09.2021

12
00262790
Obec Habartice
DT4
Opravy místních komunikací
Zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních
komunikací. Cílem je vytvoření bezpečnějších podmínek účastníků silničního
provozu na obecních místních komunikacích v intravilánu obce.
oprava silnice-m2-3234
1695000

17.70
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

13
00275786
Obec Jesenný
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dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

DT1
Rekonstrukce oplocení hřbitova
Účelem projektu je kompletní rekonstrukce oplocení obecního hřbitova. Stavající
oplocení již dosluhuje a nevyhovuje ani po poknstruční stránce, proto je
nezbytné jeho nahrazení novým plotem.
plotový panel-ks-70;branka-ks-3;brána-ks-1;podhrabová deska-ks70
360000

29.72
107000
17.2.2020 - 30.09.2021

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

14
00671941
Obec Proseč pod Ještědem

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

15
00524751
Obec Stvolínky

Účel projektu

DT4
Oprava místních komunikací Proseč pod Ještědem
Účelem projektu je oprava místních komunikací v obci Proseč pod Ještědem
oprava komunikace-m2-1427
853050

30.00
255915
1.1.2020 - 30.09.2021

DT1
Obecní úřad Stvolínky - oprava fasády
Oprava fasády obecního úřadu ve Stvolínkách, osazení dvou oken + repasa
vstupních dveří, obnovení původního vzhledu budovy z přelomu 18.a 19. století,
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

včetně výměny všech klempířských prvků fasády.
Oprava omítek-m2-450;Oplechování parapetů-m-50;Oplechování říms-m-150
2074818

14.46
300000
1.5.2020 - 30.09.2021

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

16
00276171
Obec Svojek

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

17
00525511
Obec Bedřichov

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady

DT4
Oprava komunikací a zpevněných ploch v okolí čp.65 Svojek
Oprava komunikace a zpevněných ploch u čp. 65 Svojek
Asfaltový beton-m2-394;Žlabovka betonová-m-27;Opěrná zeď-m-12
950000

42.11
400000
14.2.2020 - 30.09.2021

DT1
Rekonstrukce budovy obecního úřadu - II. etapa
Rekonstrukce budovy obecního úřadu byla zahájena v roce 2019 dodavatelem
vybraným v rámci VZMR. Předkládaná žádost zahrnuje stavební práce k
dokončení rekonstrukce provedené v roce 2020 a dodávku vnitřního vybavení nábytku.
Dokončení rekonstrukce-objekt-1;Vnitřní vybavení - nábytek-soubor-1
1290000
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projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

23.26
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

18
00831433
Obec Nová Ves
DT1
Odstranění havarijního stavu stropů v ZŠ a MŠ Nová Ves
Odstranění havarijního stavu stropů v Základní a Mateřské škole čp. 180 Nová
Ves
Oprava stropů v 1.NP-patro-1
1000000

30.00
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

19
00262617
Městys Zásada
DT4
Oprava místních komunikací 2020
Oprava povrchu místních komunikací p.p.č.1602/2 a p.p.č.1623. Oprava
stávajících nevyhovujících stavů povrchů.
oprava úseků místních komunikací-m2-915
1000000

30.00
300000
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Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo

1.1.2020 - 30.09.2021

20
00525707
Obec Dubnice
DT4
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce veřejného osvětlení-výměna 150 ks výbojkových svítidel za
svítidla s technologií LED.
svítidlo VO - LED-ks-150
1300000

23,08
300000
1.4.2020 - 30.09.2021

21
00671908
Obec Svijany
DT4
Rozšíření a nutné úpravy na VO ve Svijanech
Rozšíření VO pro osvětlení komunikací, které vedou k domům a nejsou
dostatečně osvětlené, Přesunutí roozvaděče VO z důvodů rekonstrukce
trafostanice a přesunutí 3 lamp VO k osvětlení nově rekonstruovaného chodníku
během rekonstrukce II/610.
LED lampa-kus-5;Rozvaděč VO-kus-1
436032

30.00
130810
13.1.2020 - 30.10.2020

22
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IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

00831689
Obec Svojkov
DT1
Oprava omítky, výměna oken a dveří a oprava střechy na budově v zámecké
zahradě
Obec chce v rámci projektu opravit fasádu, vyměnit okna a dveře a opravit část
střechy na obecní budově v zámecké zahradě. Budova slouží jako objekt
občanské vybavenosti pro kulturní akce obce Svojkov.
výměna oken-ks-9;výměna dveří-ks-2;výměna vrat-ks-1;oprava omítky-m2-455
2378830

16.81
400000
1.1.2020 - 30.09.2021

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

23
00525537
Obec Vlastiboř

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

24
00831522
Obec Kozly

DT1
Druhá etapa kompletní opravy střechy na sokolovně
Kompletní výměna střešní krytiny, výměna žlabů, žlabových háků a svodů,
střešní krytina-m2-905;žlaby-bm-124;žlabové háky-ks-180
1323200

30.00
396960
1.1.2020 - 30.09.2021

DT1
Hřbitov Kozly - I. etapa
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Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

Účelem projektu je obnovit zaniklé chodníčky na obnovovaném hřbitově v obci
Kozly. Obec Kozly se již dlohodobě snaží obnovit v minulosti zaniklý obecní
hřbitov.
hřbitov-ks-1
667770

49.73
332107
15.2.2020 - 31.12.2020

25
00261131
Město Žandov
DT1
Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu ve Valteřicích u Žandova
Současný stav hřbitovní zdi je ve velmi špatném stavu. Zeď na mnoha místech
zcela chybí nebo je povalena. Projekt řeší obnovu zdi v celé její délce. Opravou
zdi dojde k výraznému zlepšení estetického působení areálu hřbitova.
hřbitovní zeď-mb-150
1300000

23,08
300000
14.1.2020 - 30.09.2021

26
00262692
Obec Bulovka
DT4
Oprava místních komunikací VII. etapa
Obec Bulovka vlastní 112km místních komunikací. Většina z nich je daleko za
hranicí živostnosti ve velmi špatném stavu, místy bez zpevněného povrchu.
Obec kontinuálně od roku 2014 vyčleňuje finanční prostředky na jejich opravy.
Oprava komunikací-m2-2300
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1100000

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

27
00672009
Obec Krásný Les

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

28
00275859
Obec Kruh

27.27
300000
1.3.2020 - 30.06.2021

DT1
Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ a MŠ Krásný Les
Rekonstrukce zdroje tepla v budově ZŠ a MŠ Krásný Les
Topná soustava-ks-1
1000000

30.00
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

DT1
Rekonstrukce archivu obecního úřadu v Kruhu
Rekonstrukce vybavení archivu obecního úřadu
policová skříň-ks-8;zásuvková skříň-ks-1;dveře-ks-3
145269

30.00
43580
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(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO

1.4.2020 - 30.09.2021

29
00262943
Obec Křižany
DT4
Oprava komunikace Křižany
Oprava veřejné účelové komunikace vyspravením podkladu a položením nového
asfaltového krytu.
oprava komunikace-m2-825
670000

29.85
200000
17.2.2020 - 30.09.2021

30
00276081
Obec Roztoky u Jilemnice
DT2
Revitalizace návsi v Roztokách u Jilemnice
Zvýšení bezpečnosti dopravy a úprava návsi před budovou obecního úřadu v
Roztokách u Jilemnice
Úprava veřejného prostranství-soubor-1
1500000

20.00
300000
1.4.2020 - 31.08.2021

31
00263265
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Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

Obec Višňová
DT4
Oprava MK „bažina“ - obec Višňová
Oprava místní komunikace na p.p.č.1355/2, 644/12 a části 644/13, k.ú. Višňová
u Frýdlantu úpravou krytu z drceného kameniva, zpevnění krajnic asfaltovým
recyklátem a povrchovou asfaltovou úpravou.
Oprava MK-m2-1815
1000000

30.00
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

32
00263303
Obec Všelibice
DT1
Dovybavení mateřské školy Všelibice
Účelem projektu je dovybavení nové mateřské ve Všelibicích, které zahrnuje
nákup interiérových i exteriérových prvků.
dovybavení vnitřních prostor-soubor-1;dovybavení venkovních prostor-soubor-1
1000000

30.00
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

33
00672092
Obec Čtveřín
DT1
Vybudování veřejného WC a oprava kuchyňského zázemí na OÚ
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Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové

Výstavba veřejných WC pro potřeby veřejných akcí OÚ a oprava zázemí
kuchyně pro potřeby zastupitelstva na OÚ.
výstavba veřejných WC-m2-62;oprava kuchyňského zázemí na OÚ-m2-45
800000

37.50
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

34
00524760
Obec Provodín
DT1
Rekonstrukce střechy OÚ Provodín
DT 1 - obnova a údržba venkovské zádtavby - Rekonstrukce střechy OÚ
Provodín
Rekonstrukce střechy budouvy OÚ Provodín-soubor-1
600000

50.00
300000
1.2.2020 - 30.09.2021

35
00673234
Obec Radčice
DT4
Výstavba veřejného osvětlení - Etapa 2
Cílem tohoto projektu je pokračovat v podpoře infrastruktury, zlepšení
bezpečnosti a kvality života občanů malé obce do 200 obyvatel. Projekt velkou
měrou přispěje k rozvoji občanské vybavenosti a může se tak stát volbou pro
život v malé obci.
nové VO-ks-10
645000
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plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

50.00
322500
1.6.2020 - 30.09.2021

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

36
00263222
Obec Sychrov

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

37
00671860
Obec Žďárek

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované

DT4
Oprava místní komunikace v Radostíně
oprava zdevastované komunikace,příjezd k rodinným domkům
místní komunikace-m-175
920847

43.44
400000
1.1.2020 - 30.09.2021

DT4
Veřejné osvětlení na p.p.č 378 a73/2 v k.ú.Žďárek u Sychrova
V letošním roce obec připravuje opravu obecní komunikace na p.p.č. 378 a 73/2
v k.ú.Žďárek u Sychrova. Podél cesty je třeba vybudovat veřejné osvětlení v
délce 252m na kterých bude celkem 9 sloupů.
sloupy-ks-9;veřejné osvětlení-m-252;světla-ks-9;kabel-m-312
500000

50.00
250000
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prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.1.2020 - 30.09.2021

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

38
00672041
Obec Horní Řasnice

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

39
00260657
Obec Kravaře v Čechách

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO

DT4
Oprava komunikace na p.č.1508 a 1509/1, Horní Řasnice
Odstranění havarijního stavu; zlepšení stavu dopravní infrastruktury.
oprava komunikace-m2-891
474038,07

50.00
237019
1.1.2020 - 30.09.2020

DT1
Výměna oken na Kulturním domu v Kravařích
Rozšíření kulturní nabídky pro občany Kravař a širokého okolí a vytvoření
možnosti setkávání se občanů.
výměna oken-ks-24
599800

50.00
299900
1.1.2020 - 30.09.2021

40
00260789
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Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

Obec Nový Oldřichov
DT4
Oprava místní komunikace v Novém Oldřichově
Opravou dané kokunikace dojde ke zlepšení jejího povrchu, komunikace se
stane bezpečnější a to nejen z hlediska zlepšení dopravní infrastruktury, ale
bude bezpečně využívána pro děti, které navštěvují základní a mateřskou školu
v obci.
místní komunikace-m2-325
268000

50.00
134000
1.3.2020 - 30.09.2021

41
49864009
Obec Tachov
DT4
Oprava místní komunikace v obci Tachov - podél Lípy - 9c + 10c
Oprava místní komunikace 9c a 10c na p.č. 643/1. Předmětem opravy je
komunikace 9c od km 0,0 do km 0,047 (napojení na 10c) a oprava MK 10c od
km 0,000 do km 0,080 včetně napojení na 9c v km 0,040. Plocha opravovaného
asfaltového krytu je 624 m2.
komunikace-m2-624
1001465,5

39.94
400000
1.1.2020 - 30.09.2021

42
00276260
Obec Vítkovice

92

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry

DT4
Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích: Vítkovice - Roudnice
Oprava místní komunikace, která je v současné době v nevyhovujícím stavu s
výtluky. Současný stav snižuje bezpečnost silničního provozu na této
komunikaci.
obnova komunikace-m2-3020
2300000

13,04
300000
1.5.2020 - 30.09.2021

43
00276294
Město Vysoké nad Jizerou
DT4
Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou, místní části
Účelem projektu je zvýšení kvality života na venkově eliminující postupný trend
vylidňování venkova a spočívá v opravě povrchu dvou místních komunikací Sklenařice, Stará Ves, včetně jejich odvodnění.
místní komunikace-m2-1732
1116000

26.88
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

44
00262501
Obec Pěnčín
DT4
Oprava úseku MK na p.č. 2144/1 v kú Alšovice
Oprava místní obslužné komunikace č. 32c v části obce Alšovice
Oprava místní komunikace-bm-288
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projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

1162000

25.82
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

45
00262561
Obec Skuhrov
DT4
Rozšíření VO v obci Skuhrov
Zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici č.III/28735, ochrana
soukromého majetku trvale žijících obyvatel a bezpečný pohyb občanů v
dotčené části intravilánu obce,kde vznikla nová zástavba RD.Doposud zde VO
nebylo v minulosti instalováno.
Sloup VO-ks-9;Svítidlo VO LED-ks-9;Výložník k upevnění svítidla-ks-9
769900

30.00
230970
1.1.2020 - 30.09.2021

46
00262277
Obec Albrechtice v Jizerských horách
DT4
Oprava místní komunikace JIZERKA - DESNÁ III, Albrechtice v Jizerských
horách
Účelem jsou udržovací prace stávající MK-oprava krytu vozovky s povrchem z
recyklátu a žulové drtě, její odvodnění. Celková délka MK je 572 bm opravovaný úsek krytu vozovky v celé šíři měří 527 bm, odvodnění bude
provedeno po celé délce MK.
Oprava a odvodnění MK Jizerka - Desná III-bm-572
650000
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované

46.15
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

47
00275816
Obec Kacanovy
DT4
Odstavné plochy pro využití turistickým ruchem v obci Kacanovy, jejíchž součástí
je chodník a částečné rozšíření místních komunikací včetně veřejného osvětlení
Parkovací plochy, rozšíření komunikace, veřejné osvětlení, zprůjezdnění
místních komunikací. Blíže přiložený projektový záměr.
Odstavná plocha-ks-2
593922

49.50
293991
1.6.2020 - 31.10.2020

48
00831531
Obec Kvítkov
DT4
Oprava MK Kvítkov
bude opravena část MK par.č. 19/1 odfrézování a položení nového povrchu,
oprava vpustí a šoupat. Oprava MK par.č. 190 vyfrézování, nový povrch, oprava
vpustí, položeny silniční obruby.
oprava silnice-m2-1000
800000

50.00
400000
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prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo

1.1.2020 - 30.09.2021

49
00580830
Obec Loučky
DT1
Oplocení hřbitova - 1.etapa
Oplocení hřbitova I. etapa, zajistí částečné přeložení stávajících pískovcových
bloků od vstupní brány a osazení kovaného plotu v délce cca 25 m. Zároveň
budou vyřezány náletové dřeviny a vhodně doplněno spárování štuk.
délka oplocení-m-25
250000

50.00
125000
2.3.2020 - 30.09.2021

50
00275964
Obec Olešnice
DT4
Výstavba veřejného osvětlení v obci Olešnice - II. etapa
Účelem projektu je výstavba veřejného osvětlení v obci Olešnice - II.etapa
kabelové vedení-bm-1640
924037

43.29
400000
1.2.2020 - 30.09.2020

51
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IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

00026100
Obec Svor
DT1
Rekonstrukce elektroinstalace v samostatné budově základní školy Svor a v
samostatné budově mateřské školy Svor
Celková rekonstrukce elektroinstalace v samostatné budově základní školy Svor
a v samostatné budově mateřské školy Svor
Rekonstrukce elektroinstalace základní škola-počet ks-1;Rekonstrukce
elektroinstalace mateřská škola-počet ks-1
2500000

12.00
300000
1.6.2020 - 31.12.2020

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

52
00275603
Obec Bělá

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu

53
46750690
Obec Radvanec

DT4
Oprava a výstavba veřejného osvětlení v obci Bělá
Oprava a výstavba 10 lamp v obci Bělá.
Lampa VO-ks-10
250672

50.00
125336
1.6.2020 - 30.09.2021

DT4
Oprava komunikace kolem kapličky p.p.č.1001/1
Projekt řeší opravu komunikace kolem kapličky na p.p.,č.1001/1 v délce 269 m.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Oprava komunikace-m2-930

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

54
00262668
Obec Bílá

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

770000

50.00
385000
1.1.2020 - 30.09.2021

DT4
Rekonstrukce a doplnění VO Vlčetín a Hradčany
Výměna stávajících sodíkových lamp VO Vlčetín a Hradčany za LED lampy
včetně výměny částí rozvodů z drátů do kabelu. Doplnění rozvodů a lamp v
místech kde doposud nejsou a jsou potřeba.
Lampa VO LED-ks-68;Doplnění sloupů VO-ks-6;Výměna a doplnění rozvodů-m405
434790

48.30
210000
1.3.2020 - 30.11.2020

55
00262757
Obec Dolní Řasnice
DT4
Opravy místních komunikací, Dolní Řasnice
Opravy místních komunikací v centrální části obce, odstranění havarijního stavu;
zlepšení stavu dopravní infrastruktury.
oprava komunikace-m2-1051
613111,08
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

48.93

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

56
00524301
Obec Kunratice u Cvikova

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

300000
1.1.2020 - 30.09.2021

DT4
Rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice p.p.č.2941/3,
Kunratice u Cvikova
Rekonstrukce veřejného osvětlení v jižní části obce, podél silnice p.p.č.2941/3
směr Lindava. Stávající osvětlovací soustava vrchního vedení není funkční a je
nutné ji demontovat. Nově navrženo 8ks svítidel LED 75W. Vedení umístěno v
zemi.
Svítidlo s LED modulem včetně stožáru-ks-8;Kabelové vedení-m-300
600000

50.00
300000
1.1.2020 - 30.09.2021

57
00672904
Obec Noviny pod Ralskem
DT1
Modernizace kuchyně v Mateřské škole Noviny pod Ralskem
Účelem je modernizace kuchyně v MŠ Noviny pod Ralskem.
kuchyňská linka - skříňky s krytými úložnýmy prostory-soubor-1;stavební
přípravné a dokončovací práce - podlaha-m2-44;stavební přípravné a
dokončovací práce - omítky-m2-82;ostatní regály a police-soubor-1;výlevky a
dřezy-soubor-1;pracovní a výdejní stoly-soubor-1; mraznička-ks-1; chladničkaks-3; konvektomat-ks-1; sporák včetně odsávací soupravy-soubor-1; universální
robot-ks-1
850000

35.29

99

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace

300000
1.6.2020 - 30.09.2021

58
00672912
Obec Pertoltice pod Ralskem
DT4
Oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem II. etapa a
místní komunikace ppč. 642 a 650 v Pertolticích pod Ralskem
Dokončení opravy degradovaného povrchu komunikace ppč. 706/1 z I. etapy v
celé šíři, která byla rozdělena do etap. A pokračování v opravě degradovaného
povrchu komunikace v celé šíři na ppč. 642 a 650.
komunikace-ks-1
600000

50.00
300000
31.7.2020 - 30.09.2021

59
00525197
Obec Prysk
DT4
Oprava komunikace v Horním Prysku
V rámci projektu dojdek opravě povrchu komunikace v obci Prysk na p.p.č.
1562/1, 1624/1 a 1543 v k.ú. Horní Prysk. Povrch bude zpevněn a vyrovnán.
opravená plocha komunikace-m2-140
600000

50.00
300000
1.1.2020 - 30.09.2021
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projektu

b)

2.121.003 Kč, níže uvedeným subjektům (dobrovolným svazkům obcí) do výše:

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

1
70694061
Jilemnicko - svazek obcí
DT6
Podpora poradenství v oblasti rozvoje venkova
Účelem projektu je zajistit náklady na dva odborné pracovníky DSO. Pracovníci
DSO spolupracují na společných projektech všech členských obcí nebo poskytují
poradenství jednotlivým členským obcím a vedou nezbytnou administrativní
agendu DSO.
zajištění práce dvou odborných pracovníků svazku-měsíc-15
911727

46.07
420000
1.1.2020 - 30.04.2021

2
04674693
Mikroregion Mezi kopci
DT6
Poradenské služby mikroregionu Mezi kopci 2020
Projekt zaměřený na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a
obnovy vesnice.
Služby poradce-ks-1
142850

70.00
100000
1.1.2020 - 30.09.2021
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce

3
68955057
Svazek obcí Novoborska
DT6
Poradenství v DSO Novoborska
Účelem projektu je zajištění poradenských služeb pro členské obce na území
Svazku obcí Novoborska, kde je v současné době 19 členů. Poradentsví
zahrnuje poskytování informací související s agendou rozvoje venkova a dotační
management.
Poradenství-soubor-1
542857

70.00
380000
1.1.2020 - 30.09.2021

4
70852871
Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
DT6
Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko
Účelem projektu je prohloubit a zefektivnit podmínky pro výkon veřejné správy a
podpořit absorpční schopnosti území v oblasti dotačních zdrojů v souladu s
tematicky zaměřenou místní rozvojovou strategií.
Poradce Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko-osoba-1
343000

69.97
240000
1.1.2020 - 31.12.2020

5
70801304
MIKROREGION TÁBOR

102

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu

DT6
Poradenská činnost v Mikroregionu Tábor
Zajištění odborného poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice pro
Mikroregion Tábor.
Odborné poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice-měsíc-12
249533

70.00
174673
1.1.2020 - 31.12.2020

6
69861285
Mikroregion Pojizeří
DT6
Poradenská činnost v MR POJIZEŘÍ
Poradenství v oblastí rozvoje venkova a obnovy vesnice pro Mikroregion
Pojizeří.
Poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice-měsíc-21
300000

70.00
210000
1.1.2020 - 30.09.2021

7
70908222
MIKROREGION HRÁDECKO - CHRASTAVSKO
DT6
Poradenství pro Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko v roce 2020
Účelem je zajištění poradenských služeb pro obce s cílem zvýšit koordinaci
práce zástupců svazku v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. Zároveň
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady

mají zástupci obcí možnost využívat odborných informací souvisejících se
správou samosprávných celků.
Poradenské služby-ks-1
156000

50.00
78000
1.1.2020 - 31.12.2020

8
69155950
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
DT6
Poradenská činnost v Mikroregionu Český ráj
Poradenství v oblastí rozvoje venkova a obnovy vesnice pro Mikroregion Český
ráj
Poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice-měsíc-12
183330

70.00
128330
1.1.2020 - 31.12.2020

9
70229724
Mikroregion Podkozákovsko
DT6
Poradenství pro MR Podkozákovsko
Poradenství pro obce mikroregionu v oblasti rozvoje venkova, vzdělávání
zástupců obcí, zaměstnanců i veřejnosti.
poradenství pro obce-počet-9
257400
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projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

2)

69.93
180000
1.3.2020 - 30.09.2021

10
70226342
MIKROREGION JIZERA
DT6
Poradenství pro Mikroregion Jizera
Poradenství v oblastí rozvoje venkova a obnovy vesnice pro Mikroregion Jizera
Poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice-měsíc-21
300000

70.00
210000
1.1.2020 - 30.09.2021

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova níže
uvedeným subjektům z důvodu dosažení nižšího počtu bodů v rámci hodnocení přijatých
žádostí a z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků:

poř. Název žadatele /
IČ
č.
příjemce

Název projektu

Dlouhý Most - zateplení a
tepelné čerpadlo v budově
46744941 prodejny č.p. 244
Oprava místní komunikace
00262358 7c, Janov nad Nisou

61

Obec Dlouhý
Most
Obec Janov nad
Nisou

62

Úpravy veřejných
prostranství Mírová pod
Obec Mírová pod
Kozákovem, ETAPA 03Kozákovem
00275913 Chutnovka-křižovatka

60
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63

Obec Mříčná

64

Obec Pulečný

Oprava podlahy sokolovny
00275930 Mříčná
Oprava střechy kulturního
00832332 domu v obci Pulečný

65

Obec Rynoltice

Rynoltice - oprava
00263168 komunikací 2020

66

Město Jablonec
nad Jizerou

67

00275778
00263061

68

Město Osečná
obec Skalice u
České Lípy

69

Obec Studenec

00276162

70

Obec Dalešice

43256201

71

Město Rovensko
pod Troskami

00276073

72

Město Dubá

00260479

73

00260401

74

Obec Brniště
Obec Horní
Police

00524662

75

Obec Chuchelna

00275760

76

Obec Okna

00673412

77

Obec Poniklá

00276006

78
79

Obec Příkrý
Obec Tatobity

00276022
00276197

80

Obec Jestřabí v
Krkonoších

00275794

81

Obec Koberovy

00262404

82

00263001

84

Obec Mníšek
Obec Jiřetín pod
Bukovou
Obec Víchová
nad Jizerou

00276251

85

Obec Všeň

00276278

86

Obec KOBYLY

00672017

87

Obec Janův Důl

00831395

83

00673455

00832022

Bezbariérový přístup na
městský úřad v Jablonci nad
Jizerou
Oprava místní komunikace č.
7c, Osečná - ul. K Pramenům
Oprava komunikace poničené
živelní pohromou v roce 2019
Oprava místních komunikací
v obci Studenec
Oprva místní komunikace č.
2042 V K.Ú. Dalešice u
Jablonce nad Nisou
Stavební úpravy sociálního
zázemí objektu MÚ Rovensko
pod Troskami
Deštná - obnova hřbitova,
1.etapa
Veřejné osvětlení RD
Hlemýždí
Nezbytné opravy na budově
Základní školy Horní Police
Oprava veřejné infrastruktury
obce Chuchelna
Obnova vybavení kucbyně v
MŠ Okna
Oprava obecních cest v
Poniklé
Oprava zázemí klubovny pro
multifunkční hřiště v Příkrém
Cesta ke hřbitovu
Stavební úpravy a změna
vytápění společenského
domu Křížlice č.p. 48
Chodník podél silnice
III/28211
Oprava místní komunikace
Lesní - Fojtka
Obnova a doplnění dětského
hřiště
Opravy v Základní škole
Víchová nad Jizerou
Úprava návsi místní část
Mokrý
Oprava budovy prodejny v
Kobylech
Oprava budovy obecního
úřadu
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88

Obec Chotyně

89

Obec Horní
Branná

90

Obec Polevsko

3)

Podřezávka a sanace zdiva a
oprava fasády na budově
00672033 obecního úřadu v Chotyni
Výstavba autobusového
zálivu a části chodníku u
obecního úřadu v Horní
00275735 Branné
Rozšíření stávajícího
00525405 parkoviště Polevsko

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova níže
uvedeným subjektům z důvodu nesouladu podané žádosti s podmínkami vyhlášenými v
programu:

Název
poř.
žadatele /
č.
příjemce

IČ

Název projektu
Důvod nesouladu

91

Obec
Oldřichov v
Hájích

004814 Rekonstrukce MK k zastávce
83 ČD

nedoložení povinné přílohy
k žádosti v termínu pro
podání žádostí

92

Obec Slaná

002761 Elektroinstalace OÚ a KD
38 Slaná 2020

zaslání žádosti po termínu
pro podání žádostí

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu 2.1
Program obnovy venkova, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými
příjemci
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2020,
2)

Termín: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení
resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 2.1 – Program obnovy venkova, dle
schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 202/20/ZK
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Libereckého kraje v rezortu
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje v rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, a to z důvodu
darování části svěřeného majetku
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu předložení přílohy č. 1 Zřizovací listiny
uvedené příspěvkové organizace k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 203/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/20 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/20, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 1.084.540 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
A. snížení ukazatele: číslo akce 04800880000 – Systémová podpora vzdělávání žáků ve
speciálních základních školách ve výši 1.084.540 Kč,
B. zavedení nových specifických ukazatelů:
a) číslo akce 04808895490 s názvem Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 56.540 Kč,
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

číslo akce 04808905424 s názvem Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad
Popelkou, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 15.420 Kč,
číslo akce 04808914467 s názvem Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 30.840 Kč,
číslo akce 04808922302 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou –
Loučná, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 56.540 Kč,
číslo akce 04808932497 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres
Liberec - příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 77.100 Kč,
číslo akce 04808942452 s názvem Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 15.420 Kč,
číslo akce 04808952494 s názvem Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 10.280 Kč,
číslo akce 04808962329 s názvem Základní škola praktická a Základní škola speciální,
Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 56.540 Kč,
číslo akce 04808974478 s názvem Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104,
okres Česká Lípa, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 10.280 Kč,
číslo akce 04808982314 s názvem Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
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k)

vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 87.380 Kč,
číslo akce 04808995492 s názvem Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 82.240 Kč,

l)

číslo akce 04809002310 s názvem Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 221.020 Kč,
m) číslo akce 04809014479 s názvem Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola,
Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 349.520 Kč,
n) číslo akce 04809025479 s názvem Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 15.420 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 570.540 Kč pro:
a) Základní školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizaci, IČ: 72742038, se sídlem Orlí
140/7, 460 01 Liberec, na akci číslo 04809002310 Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 221.020 Kč,
b) Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679,
příspěvkovou organizaci, IČ: 70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa, na akci
číslo 04809014479 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 349.520 Kč,
schvaluje
a) smlouvu č. OLP/1212/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací, IČ:
72742038, se sídlem Orlí 140/7, 460 01 Liberec,
b)

smlouvu č. OLP/1213/2020 mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou a
Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací, IČ 70982228, se
sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2020,
2.

Termín: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
se Základní školou, Praktickou školou a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679,
příspěvkovou organizací, a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací, k
podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2020

USNESENÍ č. 204/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/20 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond a
poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z
programů 4.1 Program volnočasových aktivit a 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro
žáky s podpůrnými opatřeními
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/20, kterým se upravují výdaje kapitoly 926 04 –
Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.164.200 Kč, bez
dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1. program č. 4.1 Program volnočasových aktivit:
1.1 snížení nerozepsané rezervy o částku 1.973.000 Kč,
2.

1.2 zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 1.973.000 Kč,
program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními:
2.1 snížení nerozepsané rezervy o částku 191.200 Kč,

2.2 zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 191.200 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, které nemají
charakter podpory de minimis, do celkové výše 2.164.200 Kč, z toho:

Pořad. číslo

1.1 v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit v úhrnném objemu 1.973.000 Kč níže
uvedeným příjemcům na projekt / aktivitu:

NÁZEV PROJEKTU:

Letní zážitkové
1. kurzy pro mládež a
rodiče s dětmi

ŽADATEL:

IČ

dotace
do výše
v Kč

Podíl LK
na
celkových
způsobilýc
h výdajích
projektu v
%

Termín
realizace

Výstupy parametrů

název par.

RATAB, z.s.

22845861

33 000

19,41

31. 3. 30.9.
2020

2.

S tomíkama do
přírody.

Asociace TOM
ČR, TOM 1007
CHIPPEWA

71193472

33 000

29,94

1. 1.- 31.
12. 2020

3.

Letní skautské
tábory

Junák - český
skaut, středisko
Varta Semily, z.s.

15043771

33 000

29,76

1.5.- 31.
12. 2020

4.

Tomíci v kraji Dakoti v akci IV

Asociace TOM
ČR, TOM 19197
Dakoti

75050005

33 000

29,94

1.1.- 31.
12. 2020

5.

Letní dětský tábor
Aldebaran-LDT, z.s.

Aldebaran-LDT,
z.s.

26552591

33 000

6,35

1.1.- 31.
10. 2020

Montessori učebna
pro rodiče s dětmi 6.
hry a objevy, Monte
klubík

Spolek
Montessori
Liberec

06328105

33 000

29,73

1.1.- 31.
12. 2020

Práce s dětmi a
mládeží při
7.
Komunitním centru
Bétel

Sbor Jednoty
bratrské v
Chrastavě

46745815

33 000

29,20

1.1.- 31.
12. 2020
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účel

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

měrná
jednotka

hod
nota
par.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

60

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

70

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

60

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

70

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

100

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

40

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Pořad. číslo
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NÁZEV PROJEKTU:

ŽADATEL:

IČ

dotace
do výše
v Kč

Podíl LK
na
celkových
způsobilýc
h výdajích
projektu v
%

Výstupy parametrů
Termín
realizace

název par.

8.

Celoroční podpora
aktivit

Junák - český
skaut, středisko
Doksy, z. s.

62237161

21 000

29,41

1.1.- 31.
12. 2020

9.

Junák - český
Skautské letní tábory skaut, přístav
2020
Ralsko Mimoň,
z. s.

62237527

33 000

13,47

1. 5.- 30
.9. 2020

Zkvalitnění a
rozšíření nabídky
10. volnočasových
aktivit žáků
waldorfských tříd

Waldorfská
iniciativa
Liberec, z.s.

02126834

33 000

29,92

1.6.- 31.
12. 2020

Podpora pravidelné
celoroční činnosti
11.
libereckého
skautského střediska

Junák - český
skaut, středisko
Mustang Liberec,
z. s.

46749896

33 000

29,73

1.1.31.12.
2020

Kruh přátel
Severáčku, z.s.

46744134

33 000

11,68

1.1.- 31.
12. 2020

Junák - český
skaut, středisko
Ještěd Liberec, z.
s.

46748865

33 000

27,50

1.3.- 31.
8. 2020

12.

Letní soustředění v
Letařovicích 2020

Letní skautský tábor
13.
2020

14.

Letní pobyt pro děti
z dětských domovů

Snílek, o.p.s.

26640007

33 000

18,33

1.7.- 31.
8. 2020

15.

Letní dětský tábor
„Operace Blata“

Spolek RAK

46747303

33 000

19,41

1.1.- 31.
12. 2020

Podkrkonošská
společnost přátel
dětí zdravotně
postižených
Semily, z.s.

49294555

21 000

20,00

1.1.- 31.
12. 2020

S
PODKRKONOŠSK
16.
OU SPOLEČNOSTÍ
V ROCE 2020

17.

Letní tábor PROFIT
2020

18.

AOTEAROA A JEJÍ
VČAS z.s.
TAJEMSTVÍ

19. Nakopni nudu

OS PROFIT, z.s.

Tenshin Shoden
Ryu, z.s.

64668592

33 000

29,41

1.7.- 30.
9. 2020

44223854

33 000

19,41

25. 1. –
22. 11.
2020

65650310

20 000

26,35

1.9.- 31.
12- 2020
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účel

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí - žáků
waldorfských tříd.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

měrná
jednotka

hod
nota
par.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

70

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

70

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

62

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

55

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

60

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

80

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

300

Velikost
zasažené cílové
skupiny - děti z osoba
Libereckého
kraje

60

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

90

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

41

Pořad. číslo
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NÁZEV PROJEKTU:

20.

Sportovní prázdniny
2020

21.

ŽADATEL:

Výstupy parametrů
Termín
realizace

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

50

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

36

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

104

počet účastníků
osoba
aktivit

100

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

52

31,43

Zkvalitnění
1.1.- 31. podmínek pro
12. 2020 volnočasové
aktivity.

Velikost
počet
zasažené cílové
osob
skupiny

60

33,33

Zkvalitnění
podmínek pro
1.1.- 31.
volnočasové
12. 2020
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

70

50,00

Zkvalitnění
podmínek pro
1.1.- 31.
volnočasové
12. 2020
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

400

1.1.- 31.
12. 2020

HraNa 2020 (Zážitek
Asociace TOM
nemusí být vždy
ČR, 20505
pozitivní, stačí, když
Bobříci ORZ
je silný)

04922484

20 000

20,00

1.1.- 31.
12. 2020

Flotila Liberec 22.
celoroční činnost

Junák - český
skaut, přístav
Flotila Liberec,
z.s.

46748725

29 000

29,90

1.1.- 31.
12. 2020

23. Tábory 2020

Junák - český
skaut, středisko
Řetěz Česká
Lípa, z. s.

44225059

23 000

49,36

1.4.15.8.
2020

Společně ve
24. volnočasovém klubu
II

Základní škola
Turnov, Skálova
600, příspěvková
organizace

00854794

20 000

48,78

1.1.- 31.
12. 2020

„Pravidelné
volnočasové aktivity
25.
dětí a mládeže v
Ralsku“

Město Ralsko

00831514

21 000

16,15

1.1.- 31.
12. 2020

22725083

20 000

50,00

1.1.- 31.
12. 2020

72743433

22 000

44,00

6.1.- 4.
12. 2020

30.

Náruč dětem 2020

Centrum pro
rodinu Náruč,
z.ú.

70698520

72742356

70155097

33 000

33 000

33 000

112

hod
nota
par.

51

42,00

Mateřská škola
Jablonec nad
Tvoření ze dřeva a
27.
Nisou, Palackého
papíru
37, příspěvková
organizace
Základní škola a
Mateřská škola
Doksy - Staré
Splavy, Jezerní
28. Škola hrou
74, okres Česká
Lípa příspěvková
organizace
Základní škola a
mateřská škola
Zájmové kroužky při Okna, okres
29. ZŠ Okna
Česká Lípa,
příspěvková
organizace

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

měrná
jednotka

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

21 000

Údržba
Šešule, z. s.
volnočasového klubu

účel
název par.

01554913

26.

Sportovní
městečko, z.s.

IČ

dotace
do výše
v Kč

Podíl LK
na
celkových
způsobilýc
h výdajích
projektu v
%

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020

NÁZEV PROJEKTU:

31. Volný čas aktivně

ŽADATEL:

Základní škola,
Liberec, Lesní
575/12,
příspěvková
organizace

IČ

46744924

dotace
do výše
v Kč

20 000

Podíl LK
na
celkových
způsobilýc
h výdajích
projektu v
%

Termín
realizace

50,00

1.9.31.12.
2020

Výstupy parametrů
účel
název par.

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže .
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže. V
návaznosti na
projekty v minulých
letech materiálně
dovybavit další
oblast aktivit.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Centrum
Mateřídouška,
z.s.

26626357

20 000

48,99

6.1.30.6.
2020

Základní škola
Materiální vybavení Tanvald,
33. pro pohybové hry 1.- Sportovní 576,
5. tříd - třetí etapa
příspěvková
organizace

43257089

20 000

49,02

1.1.- 31.
12. 2020

34. Příběh nekončí

ZLOM z.s.

26667495

23 000

32,86

1.1.- 31.
12. 2020

Šebková Mirka

86335993

33000

50,00

1.1.- 31.
12. 2020

49,70

Zkvalitnění
podmínek pro
1.1.- 31.
volnočasové
12. 2020
aktivity dětí a
mládeže

32.

35.

Pro šikovné ruce a
úsměv dětí

Taneční kurzy s
Alymirkou

Obnova a doplnění
vybavení pro
zajištění běžné
36.
skautské činnosti
(tábory, výpravy a
schůzky).

Junák - český
skaut, středisko
Jablonec nad
Nisou, z. s

37.

Lepší spaní - nové
matrace do stanů

Pionýr, z. s. - 3.
Pionýrská
skupina

68974701

20 000

41,67

10.2.10. 6.
2020

38.

Vybavení pionýrské
skupiny

Pionýr z. s. Pionýrská
skupina Výři

68983590

20 000

50,00

1.1.31.12.
2020

39.

Tábor Pod Sovím
vrchem Mařenice

Spolek Soví vrch

27058557

20 000

40,24

1.5.- 31.
10. 2020

40.

„Kdo si hraje,
nezlobí 2020“

Komunitní
středisko Kontakt
Liberec

27336751

27 000

40,79

2.1.- 31.
12. 2020

60252880

33 000

113

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

měrná
jednotka

hod
nota
par.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

100

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

55

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

100

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

55

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

150

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

60

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

120

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020

NÁZEV PROJEKTU:

41.

Šenovská smeč (6.
ročník)

ŽADATEL:

Základní škola a
mateřská škola,
Kamenický
Šenov, nám.
Míru 616,
příspěvková
organizace

IČ

49864653

dotace
do výše
v Kč

33 000

Podíl LK
na
celkových
způsobilýc
h výdajích
projektu v
%

Termín
realizace

50,00

1.4.18.12.
2020

SMolíček 2020 42.
knížka žije

Semínko
země,z.s.

22881735

33 000

68,75

Podpora pravidelně
sportujících dětí a
43.
mládeže ve volném
čase

Základní škola,
Liberec, Česká
354, příspěvková
organizace

64040364

21 000

68,00

Středisko
volného času
Mozaika Železný
Brod,
příspěvková
organizace

75125439

33 000

9,55

44.

Pobytové tábory s
Mozaikou

Podpora
45. volnočasových
aktivit ve Frýdlantu.

Za řemesly a
ekoprogramy do
46.
jindřichovického
skanzenu V.

Příprava na turnaje,
47. soustředění, aktivní
relaxace

48.

Dětský letní tábor
Dolní Mísečky 2020

49. Sportem za zábavou

50.

Aktivní využití
volného času

Základní škola,
Základní
umělecká škola a
Mateřská škola,
Frýdlant, okres
Liberec,
příspěvková
organizace
Lunaria, z. s.
Středisko
volného času
„ROROŠ“, Nové
Město pod
Smrkem,
příspěvková
organizace
Středisko
volného času
Žlutá ponorka
Turnov, přísp.
org.

63154617

64040534

46744819

00855022

20 000

21 000

33 000

23 000

Výstupy parametrů

název par.

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
1.1.- 31.
volnočasové
12. 2020
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
1.6. – aktivity dětí a
31.10. mládeže ve
2020
Středisku volného
času Mozaika.
měsících - pobytové
tábory.
1.1.31.12.
2020

měrná
jednotka

hod
nota
par.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

250

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

65

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

135

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

50

66,67

3.2.30.11.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

60

67,74

1.1.31.12.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

55

66,67

3.1.31.12.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

17,69

1.2.30.11.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

31

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

250

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

80

IO- inteligentní
odpoledne, z.s.

22661948

20 000

48,90

1.3.30.11.
2020

Základní škola,
Praktická škola a
Mateřská škola,

70982228

33 000

64,94

1. 9..31.12.
2020

114

účel

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020

NÁZEV PROJEKTU:

ŽADATEL:

IČ

dotace
do výše
v Kč

Podíl LK
na
celkových
způsobilýc
h výdajích
projektu v
%

Výstupy parametrů
Termín
realizace

název par.

Česká Lípa,
Moskevská 679,
příspěvková
organizace

51.

Laborky pro
veřejnost

IQLANDIA
o.p.s.

Zkvalitnění
podmínek pro
52.
volnočasové aktivity
dětí a mládeže

Základní škola
Jablonec nad
Nisou,
Pivovarská 15,
příspěvková
organizace

Junák - český skaut,
středisko Štika
53. Turnov, z.s. Zlepšení podmínek
stanového tábora

Junák - český
skaut, středisko
Štika Turnov, z.s.

Základní škola
Košťálov,
54. Volnočasové aktivity
příspěvková
organizace
Základní škola
Nový Bor,
Generála
Volnočasové aktivity Svobody 114,
55.
2020
okres Česká
Lípa,
příspěvková
organizace
Základní škola
T.G.Masaryka,
Hodkovice nad
56. Abeceda zábavy
Mohelkou, okres
Liberec,
příspěvková
organizace

57. Ani-kroužek

100 chutí, z.ú.

Volnočasové aktivity
pro sociálně
Rodina v centru,
58. znevýhodněné děti a
z.ú.
mládež z NZDM
Vafle
Mateřská škola
ZAHRADNÍ
Stružnice, okres
59. HRÁTKY S
Česká Lípa,
RODIČI A DĚTMI
příspěvková
organizace

účel

aktivity dětí a
mládeže

Výstavy
Kulturní akce
Přírodovědné
akce
Soutěže

25444565

72743115

33 000

33 000

64,79

1.5.31.12.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

68,75

1.1.31.12.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

měrná
jednotka

účastní
ci
Počet

hod
nota
par.

100
40

Počet

40

osoba

30

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

300

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

51

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

71

15045480

20 000

44,44

1.2.30.11.
2020

70156565

23 000

70,00

1.2.31.12.
2020

49,22

1.1.31.12.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

100

37,74

2.1.31.12.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

120

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

34

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

55

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

40

72743964

72744243

20 000

20 000

03281787

33 000

45,45

1.1.30.9.
2020

27004295

33 000

50,00

1.1.31.12.
2020

70982678

20 000

33,33

1.3.31.12.
2020

115

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020

NÁZEV PROJEKTU:

ŽADATEL:

IČ

dotace
do výše
v Kč

Podíl LK
na
celkových
způsobilýc
h výdajích
projektu v
%

Termín
realizace

Výstupy parametrů

název par.

60.

volnočasové aktivity
klubů Vagón a GaD

Jednota bratrská
Hrádek nad
Nisou

61.

Kroužky v
KultiVARu

cool-NISA-tour,
z.s.

05307520

29 000

42,37

1.1.31.12.
2020

62.

Táborová činnost
2020

SPORTOVNÍ
KLUB NOVÝ
BOR z. s.

22848151

33 000

47,14

1.1.31.12.
2020

21,00

1.1.31.12.
2020

Dlouhodobá
celoroční činnost
oddílu mládeže
63.
Vodní záchranné
služby Jablonec nad
Nisou

Vodní záchranná
služba ČČK
Jablonec nad
Nisou, pobočný
spolek

Malba a kresba A-Z
64. - výtvarně kreativní a Lenka Rajská
tvořivý kurz

65. Křižanská keramika

Základní škola
Křižany Žibřidice, okres
Liberec

Základní škola a
mateřská škola
Desná, okres
Za poznáním v teorii
66.
Jablonec nad
a praxi
Nisou,
příspěvková
organizace
Základní škola
Ivana Olbrachta
Volný čas s rodinou i
67.
Semily,
školou společně
příspěvková
organizace

03965058

33 000

34,48

1.1.31.12.
2020

64668584

21 000

49109341

27 000

49,09

1.1.31.12.
2020

70695083

23 000

46,00

1.1.31.12.
2020

69,20

1.1.31.12.
2020

70982597

20 000

70155771

20 000

51,28

1.1.31.12.
2020

Prožitkové hudebně
tvořivé workshopy 68.
Muzikorelaxace s
pohybem

Spolek přátel
hudby Jablonec
n/N, z.s.

66111358

20 000

67,57

10.2.31.12.
2020

69. Radost z pohybu III.

Rodinné centrum
Klubíčko, z.s.

04307267

20 000

66,67

1.1.31.12.
2020

70698112

23 000

70,00

1.2.31.12.
2020

Základní škola a
Mateřská škola
70. Volnočasové aktivity Mříčná,
příspěvková
organizace

116

účel

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

měrná
jednotka

hod
nota
par.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

31

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

34

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

25

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

23

Velikost
zasažené cílové
osoba
skupiny dětí a
mládeže

21

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

40

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

100

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

100

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

110

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

50

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

37

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020

NÁZEV PROJEKTU:

71. Pobytový tábor 2020

72.

Zvyšování kvality
tábořiště

IČ

Mgr. Pavel
Bernát

88555828

Základní škola
Dr. Miroslava
Tyrše Česká
Lípa, Mánesova
1526,
příspěvková
organizace

Rychleji, výše,
silněji

73. stávajícího stavu

ŽADATEL:

dotace
do výše
v Kč

KLUB
PATHFINDER
z.s.

Junák - český
Skautské letní tábory skaut, středisko
74.
pro děti a mládež
Údolí Železný
Brod, z. s.

49864611

62939211

60252944

26 000

23 000

29 000

Podíl LK
na
celkových
způsobilýc
h výdajích
projektu v
%

Termín
realizace

34,67

1.1.31.12.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

40

46,00

1.1.31.10.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

60

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené cílové
skupiny (děti
do 15let)
Vodárna
Podsadový stan
Celta na
koupelnu

27,62

20 000

60,99

Výstupy parametrů
účel
název par.

1.1.31.12.
2020

Zkvalitnění
podmínek pro
1.7.- 1.9.
volnočasové
2020
aktivity dětí a
mládeže

měrná
jednotka

hod
nota
par.

osoba

50

ks
ks

1
5

ks

1

Velikost
zasažené cílové osoba
skupiny

80

Pořad. číslo

1.2 v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v
úhrnném objemu 191.200 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt / aktivitu:

NÁZEV
PROJEKTU:

Kompenzační
1
pomůcky 2020

Pořízení
2 kompenzačních
pomůcek
4.7 Podpora
kompenzačních
pomůcek pro
3
žáky s
podpůrnými
opatřeními

ŽADATEL:

Základní škola a
Mateřská škola,
Raspenava, okres
Liberec příspěvková
organizace
Základní škola
Nové Město pod
Smrkem,
příspěvková
organizace
Základní škola
Lidická, Hrádek
nad Nisou, Školní
ul. 325, okres
Liberec,
příspěvková
organizace

IČ

Podíl LK na
celkových
dotace
způsobilých
do výše
výdajích
v Kč
projektu v
%

72744189 46.200

72741996 40.000

70983003 20.000

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednot
ka

hodn.
par.

1. 1. 2020–
65,07
31. 12.2020

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky
s podpůrnými
opatřeními

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoby 66

1. 2. 2020–
31. 12. 2020

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky
s podpůrnými
opatřeními

Kompenzač
ní pomůcka

kus

1. 1. 2020–
66,67
31. 12.2020

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky
s podpůrnými
opatřeními

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba 52

69,81

117

25

Pořad. číslo
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NÁZEV
PROJEKTU:

ŽADATEL:

Základní škola,
Kompenzační
Liberec, Lesní
pomůcky a
4
575/12,
podpůrná opatření
příspěvková
na ZŠ Lesní
organizace
Kompenzační
Základní škola
pomůcky pro
Jablonec nad
5 žáky s
Nisou, Pasířská
podpůrnými
72, příspěvková
opatřeními
organizace

2.

IČ

Podíl LK na
celkových
dotace
způsobilých
do výše
výdajích
v Kč
projektu v
%

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

46744924 50.000

3. 2. 2020–
68,49
31. 12. 2020

72742950 35.000

1. 1. 2020–
70,00
31. 12.2020

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky
s podpůrnými
opatřeními
Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky
s podpůrnými
opatřeními

měrná
jednot
ka

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba 33

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba 31

o neposkytnutí dotace z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, a to:
2.1 v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit níže uvedeným žadatelům na projekt /
aktivitu:

ŽADATEL
Základní škola Lidická,
Hrádek nad Nisou, Školní ul.
325, okres Liberec,
příspěvková organizace
Oblastní spolek Českého
červeného kříže Jablonec nad
Nisou

sídlo

IČ

NÁZEV PROJEKTU

důvod vyřazení

Školní 325, Hrádek nad
Nisou

70983003

4.1 Program
volnočasových aktivit

Nesoulad s Vyhlášením (účel
projektu)

Uhelná 991/5, Jablonec
nad Nisou

00426083

Klíč k tvému srdci v
dětské dlani

Nesoulad s Vyhlášením (součástí
projektu jsou příměstské tábory)

Memoart, o.p,s.

Rozstání 5, Světlá pod
Ještědem

24688096

Golf jako volnočasová
aktivita

Nesoulad s Vyhlášením (účel
projektu)

Rodinný klub Motýlek, z.s.

Sokolská 412, Hodkovice
nad Mohelkou

22836730

Pravidelné aktivity v
Motýlku

Není dodržena povinná
spoluúčast (minimálně 30% z
celkových nákladů).

Sdružení pro táborovou
základnu Černousy, z.s.

Černousy 72, Černousy

70977003

Obnova vybavebí
táborové základny

Nesoulad s Vyhlášením (účel
projektu)

Motyčkovic klika z.s.

Školní 384/5, Liberec

22675281 Tábory s Klikou 2020

Nesoulad s Vyhlášením (součástí
projektu jsou příměstské tábory)

BcA. Šárka Hofrichterová

Slunná 389, Jablonec nad
Nisou - Kokonín

68295570 Kreativní Dřevodílna

Nesoulad s Vyhlášením (součástí
projektu jsou příměstské tábory)

Spolek pro rozvoj nadání dětí,
z. s.

Skalice u České Lípy
561, Skalice u České
Lípy

08207011

Podpora aktivit Klubu
zvídavých dětí

Požadovaná dotace je nižší než
minimální přípustná výše

Červený Trpaslík, z.ú.

Pražského povstání
84/49, Jablonec nad
Nisou

05344417

dobrovolnictví dětí a
mládeže

Nesoulad s Vyhlášením
(závazný parametr a příměstské
tábory).

Základní škola a mateřská
škola Kamenický Šenov Prácheň, příspěvková
organizace

Prácheň 126, Kamenický
Šenov

Podpora zájmových a
volnočasových aktivit v
72744995
ZŠ a MŠ Kamenický
Šenov - Prácheň

118

hodn.
par.

Nesoulad s Vyhlášením (účel
projektu).
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ŽADATEL

sídlo

IČ

NÁZEV PROJEKTU

důvod vyřazení

Základní škola Česká Lípa,
Partyzánská 1053,
příspěvková organizace

Partyzánská 1053, Česká
Lípa

48283029

YMCA LIBEREC

Studentská 1292/4,
Liberec 1

Pravidelné zájmové
kroužky elektroniky a
26546523
modelářství pro děti a
mládež

Povyk, z.s.

U Lomu 35, Turnov

27024717

Turnovský letní
příměstský tábor 2020

Nesoulad s Vyhlášením
(příměstský tábor).

Rodinné centrum Andílek z.s.

Jirchářská 47, Železný
Brod

04885031

Zábavně a hravě s
Andílkem

Nesoulad s Vyhlášením (závazné
parametry).

Centrum svaté Zdislavy, z.s.

Klášterní 33, Jablonné v
Podještědí

22772006 Tanec živlů

Nesoulad s Vyhlášením (účel
projektu).

Myslivecký spolek Skalice
Košťálov, o.s.

Košťálov 14, Košťálov

Podpora zájmového
45568011 mysliveckého kroužku
pro děti

Nesoulad s Vyhlášením (účel
projektu).

Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Hodkovice
nad Mohelkou

Rychnovská 272,
Hodkovice nad
Mohelkou

00482544

Celoroční kroužek
mladých rybářů

Žádost nebyla doručena v
souladu s termínem, uvedeným
ve Vyhlášení.

Tábor Kokořín 1 běh z.s.

Puškinova 285, Liberec

07929919

Jíme zdravě ve spojení s
přírodou

Žádost nebyla doručena v tištěné
podobě.

Dům dětí a mládeže Vikýř,
Jablonec nad Nisou

Podhorská 49, Jablonec
nad Nisou

75122294

Vikyhrdinové - Rodinný
deník

Účel není v souladu s
Vyhlášením, žádost není úplně
vyplněna a nebyla přijata
elektronicky.

Středisko volného času
Sluníčko, Lomnice nad
Popelkou, příspěvková
organizace

Komenského 1037

00854859

Tajuplné prázdniny

Nesoulad s Vyhlášením (součástí
projektu jsou příměstské tábory)

Adelline napříč
generacemi

Nesoulad s Vyhlášením (účel
projektu).
Nesoulad s Vyhlášením (účel
projektu). Žádost není opatřena
podpisem statutárního zástupce.

2.2 v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
níže uvedeným žadatelům na projekt / aktivitu:
ŽADATEL

Základní škola Jablonec nad
Nisou, Pivovarská 15,
příspěvková organizace

sídlo

Pivovarská 1850/15,
Jablonec nad Nisou

IČ

NÁZEV PROJEKTU

72743115

Kompenzační pomůcky
pro žáky ZŠ Pivovarská

důvod vyřazení

Nedodržení minimální částky
dotace

Základní škola a Mateřská
škola Studenec, okres Semily,
příspěvková organizace

Studenec 367, Studenec

00854760

Podpora kompenzačních
pomůcek pro žáky s
Neshoda s elektronickou žádostí
podpůrnými opatřeními v
ZŠ a MŠ Studenec

Základní škola a Mateřská
škola, Stráž nad Nisou,
příspěvková organizace

Majerova 138, Stráž nad
Nisou

70695539

Učíme se s podporou

Počet žáků v žádosti je větší než
ve výkazu

Základní škola, Hrádek nad
Nisou - Donín, Donínská 244,
příspěvková organizace

Donínská 244, Hrádek
nad Nisou

70983119

Podpora kompenzačních
pomůcek na ZŠ Hrádek
nad Nisou - Donín

Počet žáků v žádosti je větší než
ve výkazu
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3.

o neposkytnutí dotace z důvodu nedosažení minimálního bodového hodnocení:
3.1 v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit níže uvedeným žadatelům na projekt /
aktivitu:
ŽADATEL

sídlo

IČ

NÁZEV PROJEKTU

TJ SOKOL Roprachtice,
spolek
ČMMJ, z.s. Okresní
myslivecký spolek Jablonec
nad Nisou
Základní škola Jablonec nad
Nisou - Mšeno, Mozartova 24,
příspěvková organizace

Roprachtice 211, 513 01
Roprachtice

45598126 Trávení volného času s dětmi a mládeží

Poštovní 2055/3, Jablonec nad
Nisou

67777201

Mozartova 3678/24, Jablonec
nad Nisou

72743034 Žákovský parlament

Klub lodních modelářů
Admiral p.s.

Podhorská 946/ 49, Jablonec
nad Nisou

64669092 MLADÍ MODELÁŘI

Základní škola a Mateřská
škola Roztoky u Jilemnice,
příspěvková organizace

Roztoky u Jilemnice 190,
Roztoky u Jilemnice

75017512 Hudbou pro radost

SEV Český ráj

Sedmihorky 72, Turnov

75041332 Hrátky se zvířátky

Žitavská 260, Hrádek nad
Nisou

70983224 Hrádecká bambulka - 14. ročník

Mistrovice 91, Nový Oldřichov

04763564 Letní prázdniny 2020 ve CVAKu

Obec Chuchelna

Chuchelna 269, Chuchelna

00275760 Sportovní kroužek Chuchelna 2020

Dramacentrum Bezejména,
z.s.

Nezvalova 658/15, Liberec 15

06810942 Hudební a dramatický pobytový seminář

Valdštejnská 253, Doksy

70698511 Rozvoj kreativity a logického myšlení

Majerova 138, Stráž nad Nisou

70695539 Kroužek fléten

Pionýrů 141, Stráž pod
Ralskem

46750088 Vánoce ve škole

Pod Vodárnou 88/10, Jablonec
nad Nisou - Rýnovice

72743352

Dům dětí a mládeže DRAK,
Žitavská ul.260, Hrádek nad
Nisou, okres Liberec,
příspěvková organizace
Centrum pro vzdělávání a
kulturu, příspěvková
organizace

Základní škola Karla Hynka
Máchy Doksy, Valdštejnská
253, okres Česká Lípa příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská
škola Stráž nad Nisou,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská
škola, Stráž pod Ralskem,
příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad
Nisou - Rýnovice, Pod
Vodárnou 10, příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec,
Aloisina výšina 642,
příspěvková organizace
Koalice romských
reprezentantů Libereckého
kraje, z.s.
Základní škola Turnov,
Žižkova 518, příspěvková
organizace

Zlepšení vybavenosti pozorovacího zařízení dětských
mysliveckých kroužků

Zkvalitnění materiálního zabezpečení a rozšíření
nabídky volnočasových aktivit.

Aloisina výšina 642, Liberec 15 65100280 Hudba a tanec 20. století
Karla Čapka 1083, Lomnice
nad Popelkou

08150206 Taneční soubor Jablonestar Čhave

Žižkova 518, Turnov

00855049 Kroužek 3D tisku
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3.2 v programu č. 4.7 Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými
opatřeními níže uvedeným žadatelům na projekt / aktivitu:
ŽADATEL
Základní škola a mateřská
škola Desná, okres Jablonec
nad Nisou, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská
škola Roztoky u Jilemnice,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská
škola Mírová 81, Mimoň,
příspěvková organizace

sídlo

IČ

NÁZEV PROJEKTU

Krkonošská 613, Desná

70982597

Společně v Desné

Roztoky u Jilemnice 190,
Roztoky u Jilemnice

75017512

Rozvoj psychomotoriky dětí s PO

Mírová 81/III, Mimoň

48282545

"Každá pomoc vítaná"

Základní škola KřižanyŽibřidice, okres Liberec

Křižany – Žibřidice 271,
Křižany

70695083

Podpora výuky v ZŠ Žibřidice

Základní škola a Mateřská
škola Mříčná, příspěvková
organizace

Mříčná 191, Mříčná

70698112

Kompenzační pomůcky

Mateřská škola Jilemnice,
příspěvková organizace

Spořilovská 994, Jilemnice

71011170

Pomůcky nám pomáhají

Mateřská škola "Srdíčko,
Liberec, Oldřichova 836/5,
příspěvková organizace

Oldřichova 836/5, Liberec 3

46747532

Kouzelný pohyb

schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory:
Školství a mládež, 4.1 Program volnočasových aktivit a 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro
žáky s podpůrnými opatřeními pro potřeby resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti v roce 2020, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
podpořenými žadateli
a ukládá
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
USNESENÍ č. 205/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/20 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond a
poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport,
z programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 174/20, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje 2020 – kapitola 926 04 – Dotační fond / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, oblast podpory tělovýchova a sport, program č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a
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mládeže ve sportovních klubech 2020 v celkové výši 17.750.574 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1. snížení ukazatele číslo akce 042600000000 - nespecifikovaná rezerva o částku 17.750.574 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 17.750.574 Kč,

Pořad. číslo

rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestičních/investičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z
rozpočtu kraje v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních organizacích Dotačního fondu Libereckého kraje, níže uvedeným příjemcům na
projekty realizované v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, jejichž účelem je pravidelná
celoroční sportovní činnost dětí a mládeže se závazným parametrem „činnost klubu“ v rozsahu
12 měsíců, v úhrnném objemu 17.750.574 Kč:

Název žadatele / příjemce

IČ

Název projektu

Dotace do
výše

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v
%

1.

Tělovýchovná jednota
Bižuterie, z.s.

00526690

Sportuj s námi!

200 000 Kč

27,03

2.

Tělovýchovná jednota LIAZ
Jablonec nad Nisou, z.s.

14864991

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
v oddílech TJ LIAZ v roce 2020

54 000 Kč

29,19

3.

Floorball Club Česká Lípa z.s.

68435053

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná ve Floorball Clubu Česká Lípa

200 000 Kč

29,41

4.

Sport Aerobic Liberec, z.s.

66112052

Pravidelná činnost Sport Aerobic Liberec, z.s.

64 000 Kč

29,09

200 000 Kč

28,57

200 000 Kč

29,41

5.
6.

Tělovýchovná jednota BÍLÍ
TYGŘI LIBEREC, z. s.
TJ Lokomotiva Česká Lípa,
z.s.

46744282
46750584

Podpora výchovného programu Tělovýchovné jednoty
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ Lokomotiva Česká Lípa

7.

Trampolíny Liberec, z.s.

22846221

Podpora sportovní činnosti oddílu Trampolíny Liberec
2020

200 000 Kč

27,78

8.

Liberecký tenisový klub, z.s.

44224087

Pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže
realizovaná v LTK Liberec

200 000 Kč

18,18

9.

Tělovýchovná jednota Lučany
nad Nisou, z. s.

16389115

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ Lučany nad Nisou

60 000 Kč

30,00

46750444

Pravidelná činnost Hokejový klub Česká Lípa, z.s.

200 000 Kč

19,23

22734503

Sport pro zdraví a pro radost 2020

120 000 Kč

30,00

04404033

Pravidelné tréninky členů HO Šutr z.s.
Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Judo klubu Jablonec nad Nisou

92 000 Kč

26,29

200 000 Kč

21,27

38 400 Kč

27,43

00524981

Pravidelná činnost TJ Sokola Ruprechtice v roce 2020

60 000 Kč

19,67

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hokejový klub Česká Lípa,
z.s.
Enliven Centre, z.s.
HO Šutr z.s.
T.J. HC Jablonec nad Nisou,
z.s.
Judo klub Jablonec nad
Nisou,z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol
Ruprechtice, z.s.

64668495
43257232

16.

ČLTK Bižuterie Jablonec
n.N., z.s.

64668533

Podpora sportovní činností děti a mládeže v ČLTK
Bižuterie Jablonec n.N., z.s. v roce 2020

200 000 Kč

29,07

17.

TJ Vysoké nad Jizerou, z. s.

45597961

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
v TJ Vysoké nad Jizerou, z. s.

60 000 Kč

26,32

18.

Klub mládeže stolního tenisu
Liberec, z.s.

46747893

Činnost mládeže KMST Liberec

196 000 Kč

28,99

19.

Sportovní klub stolního tenisu
Liberec, z.s.

46745661

Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže

200 000 Kč

28,90

20.

SK Semily, z.s.

49294776

Sportovní činnost v SK Semily 2019

80 000 Kč

29,85
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21.

TJ Velké Hamry z.s.

16389298

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ Velké Hamry z.s.

160 000 Kč

29,85

22.

TJ VK Dukla Liberec z.s.

46747001

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ VK Dukla Liberec z.s.

200 000 Kč

29,41

23.

FBC Liberec, spolek

27030873

Pravidelná celoroční sportovní činnost FBC Liberec
2020

200 000 Kč

48,54

24.

TK Rochlice Liberec, z.s.

02976781

Sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v TK
Rochlice Liberec

62 000 Kč

28,18

25.

Tělovýchovná jednota
Turnov,z.s.

15045528

200 000 Kč

49,50

26.

HC Frýdlant z.s.

26548046

80 000 Kč

29,41

27.

Badmintonový klub Technické
univerzity v Liberci, z.s.

01608193

105 600 Kč

30,00

28.

JudoClub Liberec z.s.

46748237

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Judoclubu Liberec z.s.

36 000 Kč

47,37

29.

BK Kondoři Liberec z.s.

27017052

PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ ČINNOST DĚTÍ A
MLÁDE REALIZOVANÁ V BASKETBALOVÉM
KLUBU BK KONDOŘI LIBEREC Z.S.

200 000 Kč

29,76

30.

AQUA KLUB Liberec

46748342

Celoroční činnost AQUA KLUBu Liberec

48 000 Kč

30,00

31.

TK Břízky, z.s.

64669351

Celoroční provoz Tenisové školy Břízky

200 000 Kč

24,04

32.

Hokejový klub Lomnice nad
Popelkou, z.s.

15045404

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
Hokejový klub Lomnice nad Popelkou

200 000 Kč

29,94

33.

AC Turnov, z.s.

00527271

Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže
v AC Turnov, z.s.

120 000 Kč

49,75

34.

SCC SEMILY, z.s.

26529807

Činnost mládeže klubu SCC SEMILY

60 000 Kč

18,75

35.

SK karate Shotokan Liberec

70851450

72 000 Kč

24,00

36.

HC Turnov 1931, z.s.

27003345

116 000 Kč

29,74

200 000 Kč

45,45

200 000 Kč

50,00

120 000 Kč

30,00

Podpora pravidelné celoroční činnosti dětí a mládeže
realizované v Tělovýchovné jednotě Turnov z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v HC Frýdlant
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Badmintonovém klubu Technické
univerzity v Liberci, z.s.

60252260

Podpora činnosti klubu a závodní skupiny dětí při
přípravě a účasti na závodech, campech a
soustředěních v karate
Pravidelná činnost hokejového oddílu - mládežnické
kategorie
Pravidelná sportovní činnost oddílů TJ Jiskra Nový
Bor
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže realizovaná
v FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek
Cvičení dětí - všestrannost

40.

SKI TEAM HARRANTI
HARRACHOV, z.s.

03654354

SKI TEAM HARRANTI HARRACHOV

120 000 Kč

27,12

41.

SK Matchball Česká Lípa z.s.

26593700

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v
tenisovém klubu SK Matchball Česká Lípa.

116 000 Kč

29,90

42.

Gymnastika Liberec z.s.

65100263

Gymlib - Podpora sportovní činnosti 2020

120 000 Kč

30,00

43.

FBC Lomnice z.s.

22867333

Florbal a my

24 000 Kč

29,27

44.

Ball z.s.

05231213

Pravidelná činnost BA Lynx Liberec

107 600 Kč

29,89

15043053

LSK Lomnice nad Popelkou

200 000 Kč

29,99

68983981

Sportovní činnost Plaveckého klubu Česká Lípa, z. s.

84 000 Kč

27,81

26678675

Rozvoj pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a
mládeže v Klubu biatlonu Jilemnice,z.s.

200 000 Kč

25,00

37.
38.
39.

45.
46.
47.

Tělovýchovná jednota Jiskra
Nový Bor, z.s.
FC SLOVAN LIBEREC mládež, spolek
T. J. Sokol Jablonec n. Nisou

Lyžařský sportovní klub
Lomnice nad Popelkou, z.s.
Plavecký klub Česká Lípa, z.
s.
Klub biatlonu Jilemnice, z.s.

46750568
18381243
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49.

Název žadatele / příjemce

Fit Studio Aerobiku Jany
Boučkové z. s.
Shotokan Sport Centrum
Česká Lípa z.s.

IČ

27049779
48282235

Název projektu

Pravidelná činnost dětí a mládeže ve sportovním klubu
Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové z. s.
Pravidelná činnost mládeže Shotokan Sport Centrum
Česká Lípa z.s.

Dotace do
výše

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v
%

120 000 Kč

50,00

100 000 Kč

50,00

50.

TJ Jilemnice z.s.

45598363

Pravidelná sportovní činnost TJ Jilemnice z.s.

80 360 Kč

49,00

51.

Tělovýchovná jednota
Lokomotiva Liberec I, z.s.

00483371

Zlepšení podmínek sportovní činnosti dětí a mládeže

160 000 Kč

49,23

52.

Sportovní akademie Luďka
Zelenky, z.s.

02507242

Činnost SALZ 2020

160 000 Kč

50,00

53.

TJ Doksy, z.s.

00525693

Zajištění celoroční činnosti mládeže TJ Doksy, z.s.

200 000 Kč

47,62

54.

FK Arsenal Česká Lípa,z.s.

69898341

160 000 Kč

49,23

55.

SK Handisport Liberec z.s.

46749284

80 000 Kč

37,04

56.

Sportovní klub Sportaktiv, z.s.

01222392

Sportaktiv 2020

130 000 Kč

10,32

57.

FC Nový Bor, z.s.

65650077

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v FC Nový Bor, z.s.

120 000 Kč

50,00

58.

FLORBAL JABLONEC, z. s.

60253967

Podpora činnost FLORBALJABLONEC

160 000 Kč

50,00

59.

SPORTOVNÍ KLUB NIKÉ
JILEMNICE Z.S

49294628

Jilemnické plavání a basketbal

88 000 Kč

39,22

60.

Sportovní Gymnastika Liberec
z.s.

70861374

Podpora sportovní gymnastiky pro děti a mládež v
Liberci

36 000 Kč

30,00

61.

Tenisové centrum Euroregion
Nisa z.s.

68955006

Sportovní činnost dětí a mládeže při TCEN 2020

77 600 Kč

29,85

62.

Český krkonošský spolek SKI
Jilemnice

15045447

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v ČKS SKI Jilemnice

60 000 Kč

50,00

63.

Tělovýchovná jednota Jiskra
Tanvald z.s.

16389174

Jiskra Tanvald 2020 - oddíly mládeže

24 000 Kč

16,00

64.

TJ Rochlice z.s.

00524387

Pravidelná celoroční činnost TJ Rochlice

60 000 Kč

27,27

65.

Tělovýchovná jednota Sokol
Martinice

49294822

Děti v pohybu - TJ Sokol Martinice

38 400 Kč

29,36

66.

LK Boulder z.s.

07704381

Podpora pravidelné sportovní činnosti mládeže
horolezeckého klubu LK Boulder z.s.

199 600 Kč

49,90

67.

Tělocvičná jednota Sokol
Skuhrov

66112931

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v
lyžařském oddílu v roce 2020

56 000 Kč

29,47

68.

TJ Slovan Vesec, z.s.

46744681

160 000 Kč

50,00

69.

A-STYL z.s.

22754415

70.

Beach club Harcov - Liberec,
z.s.

71.

Pravidelná činnost mládeže v FK Arsenal Česká
Lípa,z.s.
Pravidelná sportovní činnost v SK Handisport Liberec
z.s.

Pravidelná činnost TJ Slovan Vesec ve výchově
mládeže
Pravidelná činnost dětí a mládeže A-STYLU z.s.

198 000 Kč

50,00

04282680

Pravidelná celoroční činnost v Beach clubu Harcov Liberec, z.s.

89 800 Kč

50,00

FBC Panthers Liberec, z.s.

22819550

Celoroční florbalová činnost mládeže v klubu FBC
Panthers Liberec

80 000 Kč

50,00

72.

Tělocvičná jednota Sokol
Chotyně

46745106

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v T.J. Sokol Chotyně

36 000 Kč

30,00

73.

FK Jiskra Mšeno - Jablonec
nad Nisou, z.s.

68455445

„Pravidelná činnost FK“

120 000 Kč

43,64

74.

Podještědský FC Český Dub,
z.s.

46746412

Činnost PFC 2020

140 000 Kč

50,00
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75.

FOTBALOVÝ KLUB Krásná
Studánka, spolek

46744461

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná ve fotbalovém klubu Krásná Studánka,
spolek

60 000 Kč

50,00

76.

FK Železný Brod, z.s.

60253606

Činnost FK Železný Brod,z.s.

180 000 Kč

50,00

77.

Beach Volley Vratislavice n.
N. z. s.

22831801

Pravidelná činnost BV Vratislavice 2020

84 000 Kč

46,67

78.

TJ Jiskra Vratislavice nad
Nisou, spolek

46746315

údržba travnatého hřiště

60 000 Kč

37,50

79.

TJ Desná, z.s.

16389514

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ Desná, z.s.

149 600 Kč

49,87

80.

SK Liberec Handball, z.s.

26672936

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže SK
Liberec Handball, z.s.

140 000 Kč

49,65

81.

FK Sedmihorky z.s.

26628490

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná FK Sedmihorky z.s.

64 000 Kč

50,00

82.

Slovan Frýdlant, oddíl kopané.
z.s.

44224842

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 2020 Slovan Frýdlant, oddíl kopané, z.s.

128 000 Kč

47,06

83.

Tělovýchovná jednota Spartak
Smržovka

16389352

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
ve Smržovce

39 600 Kč

49,50

84.

Tělovýchovná jednota Semily,
z.s.

00529109

Pravidelná celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže
v Tělovýchovné jednotě Semily, z.s.

76 000 Kč

49,35

85.

KARATE SPORT RELAX
z.s.

49864301

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže KARATE
SPORT RELAX z.s.

120 000 Kč

69,77

86.

Tělocvičná jednota Sokol
Turnov

13582518

Činnost Tělocvičné jednoty Sokol Turnov

200 000 Kč

69,44

87.

AC Slovan Liberec, z.s.

41328019

Celoroční činnost atletického klubu AC Slovan
Liberec, z.s.

60 000 Kč

60,00

88.

TJ JISKRA Višňová, z.s.

46744975

Celoroční sportovní činnost mládeže TJ JISKRA
Višňová, z.s. - 2020

60 800 Kč

49,84

89.

JUDO CLUB 7 Semily, z.s.

06647740

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v JUDO CLUB 7 Semily, z.s.

25 000 Kč

29,76

90.

SK Skalice u České Lípy, z.s.

48282278

Pravidelná činnost mládeže v SK Skalice u České
Lípy, z.s.

24 000 Kč

30,00

91.

Tenisový klub Turnov, z.s.

15045145

60 000 Kč

29,41

92.

TJ Desko Liberec, z. s.

46747231

24 000 Kč

50,00

93.

Tělocvičná jednota Sokol
Chuchelna

49296159

Zvýšení lyžařského komfortu pro T. J. Sokol
Chuchelna - sněžné dělo

56 000 Kč

29,17

94.

Tělocvičná jednota Sokol
Český Dub

44224001

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v T.J. Sokol Český Dub

112 000 Kč

50,00

95.

Tělocvičná jednota Sokol
Velké Hamry I

60252871

Činnost TJ Sokol Velké Hamry

16 000 Kč

29,85

96.

MINIFARMA SLOUP z.s.

64045757

Podpora dětského jezdeckého klubu MINIFARMA
SLOUP z.s.

24 000 Kč

27,27

97.

MODERNÍ GYMNASTIKA
LIBEREC z.s.

46746072

56 000 Kč

49,12

98.

Tělovýchovná jednota Starý
Harcov Liberec z. s.

46744151

60 000 Kč

28,57

99.

Fotbalový klub Stráž pod
Ralskem,z.s.

41329783

Sportovní činnost Fotbalového klubu Stráž pod
Ralskem,z.s.

40 000 Kč

49,75

100.

Patriots Liberec, z.s.

46749705

Pravidelná činnost Patriots Liberec

116 000 Kč

50,00

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Tenisovém klubu Turnov, z.s.
Podpora pravidelné celoroční činnosti v TJ Desko
Liberec, z. s.

Pravidelná sportovní činnost MODERNÍ
GYMNASTIKA LIBEREC z.s.
PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ
ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE REALIZOVANÁ V
TJ Starý Harcov Liberec
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101.

Sportovní klub Hodkovice nad
Mohelkou z.s.

46745009

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
ve Sportovním klubu Hodkovice nad mohelkou z.s.

92 000 Kč

50,00

102.

Paul Dance, z. s.

70157847

Celoroční činnost v Paul Dance, z. s. v roce 2020

72 000 Kč

50,00

103.

Sportovní klub Studenec, z.s.

15043991

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže SK
Studenec

60 000 Kč

66,67

104.

Bruslařský klub Variace
Liberec

64039595

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže

200 000 Kč

29,94

105.

AFK Nové Město pod
Smrkem z. s.

68954760

Pravidelná činnost mládeže v AFK Nové Město pod
Smrkem z. s.

48 000 Kč

30,00

106.

Jizerský klub lyžařů Desná z.s.

27007979

Pravidelná činnost mládeže v Jizerském klubu lyžařů
Desná z.s.

28 000 Kč

29,91

107.

Tělocvičná jednota SOKOL
Liberec 3 - Františkov

44225008

Technické zhodnocení stavby.

40 000 Kč

50,00

108.

AC Jablonec nad Nisou, z.s.

22829601

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v AC Jablonec nad Nisou, z.s.

73 200 Kč

41,54

109.

Fc Démoni Česká Lípa z.s.

22735488

Celoroční činnost klubu s mládeží

92 000 Kč

50,00

110.

Pakli sport klub, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol
Jablonec nad Nisou Sportcentrum

70226130

PSK - dětská základna

10 000 Kč

29,70

75068222

Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Jablonec nad
Nisou - Sportcentrum

80 000 Kč

44,44

111.
112.

Tělocvičná jednota Sokol
Lomnice nad Popelkou

15045200

Nákup energií potřebných k zajištění činnosti
organizace

91 728 Kč

49,00

113.

Tělocvičná jednota Sokol
Liberec 1

44224745

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v T. J. Sokol Liberec 1

18 000 Kč

30,00

114.

Hokejbalový spolek Liberec

05667291

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizována v Hokejbalovém spolku Liberec

12 000 Kč

30,00

115.

Tělocvičná jednota Sokol
Studenec

15044238

Sportovní činnost Tělocvičné jednoty Sokol Studenec

70 000 Kč

50,00

116.

Tělovýchovná jednota Sokol
Plavy, spolek

16389034

Činnost cyklistického oddílu TJ Sokol Plavy - Cyklo
Benda

30 000 Kč

30,00

117.

MLÁDEŽNICKÝ
FOTBALOVÝ KLUB
PODJEŠTĚDÍ, z.s.

22886192

Činnost MFK Podještědí 2020

100 000 Kč

50,00

118.

SKI KLUB JABLONEC N.N.
z.s.

70229694

SKI KLUB JABLONEC N.N. - sportovní činnost dětí
a mládeže

200 000 Kč

66,67

119.

Sportovní plavecký klub
Liberec, z.s.

70229791

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních organizacích 2020

200 000 Kč

66,67

120.

TJ Sokol Doubí z.s.

46744592

Podpora dětí a mládeže ve fotbalu v TJ Sokol Doubí

70 000 Kč

69,31

121.

TJ Spartak Chrastava, spolek

46744657

Podpora dětí a mládeže v TJ Spartak Chrastava

84 000 Kč

70,00

122.

Ski klub Ještěd, z. s.
TJ TATRAN Bílý Kostel nad
Nisou, z.s.

03761568

72 400 Kč

50,00

48 000 Kč

50,00

124.

Sportovní klub Polevsko, z. s.

01486578

40 000 Kč

50,00

125.

Tělocvičná jednota Sokol
Malá Skála

64668908

Pravidelná činnost Ski klubu Ještěd
Pravidelná činnost mládeže TJ TATRAN BÍLÝ
KOSTEL NAD NISOU
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovanána na Polevsku
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ Sokol Malá Skála

24 000 Kč

50,00

126.

ŠERM Liberec, z.s.

22715436

Podpora šermířské mládeže v Liberci 2020

60 000 Kč

50,00

127.

TJ Jiskra Kamenický Šenov,
Sokolská 629, z.s.

48283134

Další rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže v
Kamenickém Šenově

24 000 Kč

50,00

128.

TJ Sokol Bozkov

49296256

Pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže

60 000 Kč

50,00

123.

46744401
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realizovaná v TJ Sokol Bozkov
129.

Tělocvičná jednota Sokol
Jilemnice

49295110

Sportujeme v jilemnickém Sokole

48 000 Kč

48,00

130.

SK Osečná, z.s.

46745785

Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. - 2020

20 000 Kč

50,00

131.

Klub sportovní střelby LOYD
Jablonec nad Nisou, z. s.

02981343

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Klubu sportovní střelby LOYD Jablonec
nad Nisou, z. s.

70 400 Kč

39,82

132.

OK JISKRA NOVÝ BOR, z.s.

40228932

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
v OK Jiskra Nový Bor

72 000 Kč

40,00

133.

FK Přepeře, z.s.

02058529

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v FK Přepeře, z.s.

200 000 Kč

49,50

134.

TJ Delfín Jablonec, z. s.

380245

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže

140 000 Kč

48,28

135.

Klub lyžařů Turnov, z.s.

15044840

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Klub Lyžařů Turnov, z.s.

80 000 Kč

50,00

136.

TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou, z.s.

00527611

Sportujeme v Rokytnici nad Jizerou

120 000 Kč

50,00

80 000 Kč

48,48

137.

Golf Club Liberec - Machnín

70811661

Pravidelné tréninky dětí a mládeže 2020 v Golf Club
Liberec - Machnín

138.

GOLF CLUB ČESKÁ LÍPA
z.s.

26986680

Celoroční sportovní činnost Golf Clubu Česká Lípa
z.s., v kategorii děti a mládež

100 000 Kč

28,03

139.

IHC LOMNICE, z.s.

02848953

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
IHC LOMNICE

24 000 Kč

30,00

140.

Kraso Česká Lípa, z.s.

26571358

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Kraso Česká Lípa,z.s.

44 000 Kč

29,00

141.

TJ Sokol Jablonec nad Jizerou,
z.s.

00527459

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v TJ Sokol
Jablonec nad Jizerou,z.s.

31 200 Kč

30,00

142.

BLNP, z.s.

08301255

Podpora mládežnického sportu v Lomnici nad
Popelkou 2020

60 000 Kč

30,00

143.

VTJ Rapid Liberec, spolek

22736999

Pravidelná sportovní činnost mládeže ve VTJ Rapid
Liberec,spolek

100 000 Kč

22,22

144.

Baseball club Blesk Jablonec
nad Nisou z.s.

26662914

Celoroční činnost dětí a mládeže v BC Blesk

52 000 Kč

59,09

145.

JK Mira Hnanice z.s.

485241

Celoroční činnost dětí a mládeže n JK MIRA Hnanice

10 000 Kč

28,99

146.

PK Nisa Liberec, z.s.

06761186

Činnost klubu PK Nisa Liberec, z.s.

40 000 Kč

29,41

147.

Fit livestyle z.s.

06718434

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku
Fit Lifestyle 2020

60 000 Kč

28,30

148.

SHOBU Academy z.s.

05390451

Pravidelná sportovní činnost mládeže SHOBU
Academy z.s.

20 000 Kč

29,41

149.

GOLF CLUB YPSILON, z.s.

26650002

Sportování dětí v GOLF CLUBU YPSILON, z.s.

27 600 Kč

30,00

150.

Jachtklub Máchova jezera,
Staré Splavy z.s.

01165861

30 000 Kč

29,41

151.

Klub biatlonu Manušice p.s.

62237462

14 400 Kč

30,00

152.

ČSS, z.s. - sportovně střelecký
klub Liberec

03780171

36 000 Kč

30,00

153.

Jezdecký klub Liberec, z.s.

46744533

34 918 Kč

30,00

Podpora závodní činnosti mládeže Jachtklubu
Máchova jezera Staré Splavy v roce 2020
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
klubu biatlonu Manušice p.s.
„PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ
ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE REALIZOVANÁ V
SSK Liberec“
Celoroční sportovní činnost v Jezdeckém klubu
Liberec
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154.

Jezdecký klub U bílého vlka
z.s.

3190307

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže Jezdeckého
klubu u bílého vlka z.s.

84 000 Kč

30,00

155.

FC Lomnice nad Popelkou,
z.s.

15044025

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v FC Lomnice n. P.

56 000 Kč

50,00

156.

Tělovýchovná jednota ElektroPraga, Jablonec n.N. z.s.

16389506

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže

100 000 Kč

66,67

157.

FK SLOVAN Hrádek nad
Nisou 1910 z.s.
FK-Cvikov z.s.
Tělovýchovná jednota Stadion
Nový Bor, z. s.
Taneční skupina TAKT
Liberec

158.
159.
160.

98 000 Kč

69,01

26651602

SPORTOVNÍ ČINNOST MLÁDEŽE V FK SLOVAN
HRÁDEK NAD NISOU 1910 Z.S.
Podpora mládeže FK -Cvikov v roce 2020

44 000 Kč

68,75

44225113

pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

70 000 Kč

70,00

69387940

Celoroční pravidelná činnost taneční skupiny

120 000 Kč

41,17

45599238

Pravidelná celoroční sportovní činnost sportovních
organizací

140 000 Kč

70,00

62 640 Kč

69,60

56 000 Kč

70,00

Podpora sportovní činnosti členů tanečního klubu
Altadance Sport, z.s.

25 000 Kč

30,00

Zabezpečení pravidelného cvičení dětí a mládeže v TJ
Sokol Jenišovice, z.s.

12 000 Kč

15,00

43226132

161.

Tenisový klub Lomnice nad
Popelkou z.s.

162.
163.

Tělovýchovná jednota Jiskra
Harrachov, z.s.
USK SLAVIA LIBEREC, z.s.

164.

Altadance Sport, z.s.

165.

TJ Sokol Jenišovice, z.s.

166.

MTB - Cyklokros Team, z.s.

26985217

MTB - CYKLOKROS TEAM 2020

30 000 Kč

30,00

167.

Klub biatlonu SG Jablonec,
p.s.

64668452

KLUB BIATLONU SG JABLONEC 2020

16 800 Kč

30,00

168.

Jachtklub Česká Lípa

26594536

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Jachtklubu Česká Lípa

84 000 Kč

29,79

169.

KC KOOPERATIVA
Jablonec nad Nisou, z.s.

26641232

Sportovní činnost KC KOOPERATIVA 2020

80 000 Kč

38,10

170.

Tri club Česká Lípa, z.s.

63778050

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Tri club Česká Lípa, z.s.

74 480 Kč

49,00

171.

Orel jednota Turnov

62014579

20 000 Kč

30,00

172.

Novoborské mažoretky, z.s.

01453785

00528510
46745980
07089953
554545

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ Jiskra Harrachov, z.s.
Zkvalitnění tréninkového procesu

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Orlu jednotě Turnov
Celoroční činnost souboru Novoborských mažoretek

76 000 Kč

28,68

40 000 Kč

47,62

173.

Sportovní klub Nový Bor z.s.

22848151

CELOROČNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V SK
NOVÝ BOR V ROCE 2020

174.

OK JILEMNICE, z.s.

49294288

Celoroční činnost dětí a mládeže v klubu OK
JILEMNICE

64 400 Kč

49,09

175.

Sportovní klub MS AUTO,
z.s.
Tělocvičná jednota Sokol
Poniklá

68974451

Sportovní klub MS AUTO - podpora mládeže

10 000 Kč

28,57

49295276

Celoroční činnost v T. J. Sokol Poniklá v roce 2020

12 000 Kč

50,00

176.
177.

SKP Kornspitz Jablonec z.s.

43256678

Sportovní činnost dětí a mládeže

60 000 Kč

50,00

178.

TJ Zákupy, z. s.

48282766

Pravidelná činnost mládeže TJ Zákupy, z. s.

40 000 Kč

62,50

179.

TJ Sokol Nová Ves nad
Popelkou, z.s.

45597634

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
v TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou, z.s.

30 000 Kč

69,44

180.

ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.

49295071

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v ŠK
ZIKUDA Turnov, z.s.

32 000 Kč

66,67

181.

Tělovýchovná jednota Sokol
Horní Branná, z.s.

45598240

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ Sokol Horní branná.

56 000 Kč

70,00
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182.

Tělovýchovná jednota Sokol
Rozstání, z.s

46744550

Pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže
realizovaná v Tělovýchovné jednotě Sokol Rozstání

40 000 Kč

47,06

183.

Tenisový klub Železný Brod,
spolek

44225245

Pravidelná činnost mládeže v Tenisovém klubu
Železný Brod

40 000 Kč

50,00

184.

TJ Tanvald z.s

16389204

Pravidelná činnost oddílu běžeckého lyžování dětí a
mládeže TJ Tanvald, z.s. v r. 2020

36 000 Kč

40,00

185.

Tělocvičná jednota Sokol
Hoření Paseky

46749616

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Tělocvičné jednotě Sokol Hoření Paseky

10 000 Kč

49,00

186.

ČSS, z.s. -sportovně střelecký
klub Ruprechtice - Liberec

46747249

Činnost ČSS, z.s.- sportovně střeleckého klubu
Ruprechtice - Liberec

10 000 Kč

29,41

187.

Tělocvičná jednota Sokol
Alšovice

70947392

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v
Tělocvičné jednotě Sokol Alšovice 2020

14 000 Kč

50,00

188.

Golf Club Semily z.s.

15045234

Pravidelné golfové tréninky dětí GC Semily v roce
2020

28 000 Kč

50,00

189.

SK Družba Bukovany z. s.

48282201

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v SK Družba Bukovany z. s.

40 000 Kč

66,67

190.

Fotbalová akademie MAHO
sport Jablonné v Podještědí
z.s.

22865519

Sportovní činnost dětí a mládeže Jablonné v
Podještědí

16 800 Kč

56,00

191.

TJ Sokol Rovensko pod
Troskami

15045161

PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ
ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE REALIZOVANÁ
VTJ SOKOL ROVENSKO POD TROSKAMI.“.

112 000 Kč

70,00

192.

FK HEJNICE, z.s.

46744606

Náklady na celoroční provoz oddílu

28 000 Kč

70,00

193.

Rytmic Česká Lípa, z.s.

07564643

Pravidelná činnost mládeže v Rytmic Česká Lípa, z.s.

60 000 Kč

50,00

194.

Klub biatlonu Liberec, p.s.

64040267

Pravidelná činnost mládeže Klubu biatlonu Liberec,
p.s.

40 000 Kč

50,00

195.

OKINAWA KARATE
A KOBUDO LIBEREC, z.s.

05329361

Činnost OKINAWA KARATE A KOBUDO
LIBEREC, z.s.

97 440 Kč

48,79

196.

Tělovýchovná jednota Sokol
Roztoky u Jilemnice, z. s.

15043169

Pravidelná činnost dětí v TJ Sokol Roztoky u
Jilemnice

15 600 Kč

48,75

197.

LOK-o Liberec z.s.

07653123

PRAVIDELNÁ SPORTOVNÍ ČINNOST LOK-o
Liberec z.s.

14 000 Kč

50,00

198.

Taneční klub Koškovi

66109884

Celoroční činnost Tanečního klubu Koškovi

20 000 Kč

33,33

199.

TK Slovan Liberec z.s.

05295751

Tenisové tréninky mládeže

81 228 Kč

28,00

200.

Tělocvičná jednota Sokol
Frýdštejn

00672653

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2020

19 180 Kč

70,00

201.

TJ Jestřebí-Provodín, z.s.

46750789

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v TJ
Jestřebí-Provodín, z.s. v roce 2020

52 000 Kč

66,67

202.

Tělocvičná jednota Sokol
Bratříkov

64669670

Zlepšení podmínek pro pravidelné sportovní aktivity
dětí a mládeže v T.J. Sokol Bratříkov

10 000 Kč

50,00

203.

Golf club Harrachov z.s.

69173770

výuka golfu dětí

12 000 Kč

17,14

204.

LUTRA, z. s.

22734759

Zlepšení podmínek sportovního klubu

14 000 Kč

20,00

205.

SH ČMS-Sbor dobrovolných
hasičů Semily I

62013777

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizována v SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů
Semily I

20 000 Kč

62,50

IČ

Název projektu
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206.

Tělocvičná jednota Sokol
Horní Růžodol

44225024

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních organizacích

14 000 Kč

55,91

207.

STK MiJab Stráž pod Ralskem
z.s.

01954890

provozování tenisového klubu

16 000 Kč

25,60

208.

Vrtule Frýdlant, z. s.

03383938

Podpora mládeže volejbalového oddílu Vrtule
Frýdlant

10 000 Kč

33,33

209.

Sportovní klub ToRiK Doksy
z.s.

26655551

Pravidelná činnost mládeže Sportovního klubu ToRik
Doksy z.s.

20 000 Kč

50,00

210.

TJ SOKOL
Roprachtice,spolek

45598126

SPORTUJEME PO CELÝ ROK

12 000 Kč

46,15

211.

TJ Saně Smržovka, z.s.

60252049

Sportovní činnost dětí a mládeže v TJ Saně Smržovka

56 000 Kč

70,00

212.

KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI
SPORTOVNÍM GYMNÁZIU
JABLONEC NAD NISOU,
z. s.

06211615

KL SG JABLONEC N. N. 2020

96 000 Kč

56,47

213.

Rychlostní kanoistika Jablonec
nad Nisou, z.s.

27056937

4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních organizacích 2020

200 000 Kč

50,25

214.

TJ Sokol Pěnčín, z.s.

65650786

Sportovní činnost dětí v roce 2020

44 800 Kč

49,94

o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže ve sportovních organizacích Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu
nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí níže uvedeným
žadatelům na projekt:
Název žadatele

IČ

Název projektu

FK Brniště z.s.

48282731

Taneční skupina TAKT Jablonec

06737811

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v FK Brniště z.s.
v roce 2020
Celoroční pravidelná činnost taneční skupiny

Tenisový klub Slovanka Česká Lípa z.s.

22849858

Činnost 2020

TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, spolek

16389158

Celoroční činnost TJ JO NISA

Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z.s.

4996097

Celoroční podpora dětské a mládežnické základny Rugby Club
Griffins

Šachový klub Frýdlant, z.s.

22889027

„Hrajeme šachy ve Frýdlantě“

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lažany

64039099

Pořízení sportovního vybavení pro kolektiv mladých hasičů
SDH Lažany

spolek Bonsai - spolek přátel asijských bojových umění

28558740

Výuka bojových umění v České republice

SK Kanoistika Česká Lípa, z. s.

02196972

Činnost mládeže v SK Kanoistika Česká Lípa, z.s.

3.

o neposkytnutí dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních organizacích Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu vyřazení žádosti pro
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administrativní nesoulad s vyhlášením programu níže uvedeným žadatelům na projekt:
Název žadatele

IČ

Odůvodnění vyřazení

Tenisový klub Frýdlant o.s.

00524794

ŽÁDOST V TIŠTĚNÉ ANI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
NEBYLA PODÁNA VE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ (25. 2. 2020)

FK Turnov, z.s.

26660385

CHYBNÉ VÝSTUPY PARAMETRŮ PROJEKTU

Tělovýchovná jednota Jiskra Josefův Důl , z.s.

16389751

CHYBNÝ ÚČEL PROJEKTU

TJ SOKOL TESLA STRÁŽ NAD NISOU z.s

46744321

TJ Tatran Jablonec n. N., z.s.

16389131

CYKLOFIT LIBEREC MTB TEAM, z. s.

22751548

ŽÁDOST V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NEBYLA PODÁNA VE
LHŮTĚ PRO PODÁNÍ (26. 2. 2020)
ŽÁDOST V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NEBYLA PODÁNA VE
LHŮTĚ PRO PODÁNÍ (25. 2. 2020)
CHYBNÝ ÚČEL PROJEKTU

Sportovní klub JEŠTĚD

64040577

PŘESAŽENA ČÁSTKA MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ DOTACE

Berka fight centrum, z.s.

27040658

NEZPŮSOBILÝ ŽADATEL - FULL CONTACT BOJ. SPORT

Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec

46744789

PŘESAŽENA ČÁSTKA MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ DOTACE

SILVINI MADSHUS TEAM, z.s.

22612807

CHYBNÝ ÚČEL A VÝSTUPY PARAMETRŮ PROJEKTU

ŠK Česká Lípa

46750151

CHYBNÝ ÚČEL PROJEKTU

T.J.Sokol Huntířov nad Jizerou

60252111

CHYBNÝ TERMÍN REALIZACE PROJEKTU

Sk Spartak Žandov z.s.

49864173

oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s.

04286090

Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

46750657

PŘESAŽEN PROCENTUÁLNÍ PODÍL LK
PŘESAŽENA ČÁSTKA MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ DOTACE
A PROCENTUÁLNÍ PODÍL LK
CHYBNÝ TERMÍN REALIZACE PROJEKTU

Futsalový klub Zlej se(n) Liberec, z.s

4054181

Freride TNT

7360975

Athletic Club Česká Lípa

48282987

ŽÁDOST V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NEBYLA PODÁNA
ŽÁDOST V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NEBYLA PODÁNA,
CHYBNÝ ÚČEL PROJEKTU, CHYBNÉ VÝSTUPY
PARAMETRŮ PROJEKTU, PŘESAŽENA ČÁSTKA
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ DOTACE, CHYBÍ POVINNÁ
PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI
ŽÁDOST V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NEBYLA PODÁNA A
PŘESAŽENA ČÁSTKA MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ DOTACE

schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory:
Tělovýchova a sport, 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích
2020“, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli,
bere na vědomí
zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže ve sportovních organizacích Dotačního fondu Libereckého kraje níže uvedeného žadatele:
Název žadatele
TJ Start Liberec z.s.

IČ

Název projektu

46744118

PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST DĚTÍ A
MLÁDEŽE REALIZOVANÁ V TJ START LIBEREC z.s.

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit informování žadatelů o podpoře či
nepodpoře projektů a předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory: Tělovýchova a sport, uzavíraných s jednotlivými příjemci, k podpisu Petru
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Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 206/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 195/20 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové
organizace a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a
920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace na akci „Stavební úpravy prostor pro Speciálně
pedagogické centrum“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem a dofinancování akce
„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace – Obnova výtahů“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 195/20, kterým se upravují kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920
14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 3.140.000 Kč
následovně:
1. snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku o částku 3.140.000 Kč,
2. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu: ukazatel číslo akce 04502581440 – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace – Stavební úpravy prostor pro Speciálně pedagogické
centrum, Jablonec nad Nisou o částku 2.500.000 Kč,
3. navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku:
ukazatel číslo akce 0491861437 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – Obnova výtahů o částku 640.000 Kč –
dofinancování akce
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2020.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 207/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/20 – úprava kapitol 914 04 působnosti a 917 04
transfery a poskytnutí peněžních darů Technické univerzitě v Liberci a Střední škole strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – náhrada škod za
ODM ČR 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 173/20, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje 2020 – kapitola 914 04 – Působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu a kapitola 917 04 Transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
147.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížení ukazatele číslo akce 0487050000 poskytnuté náhrady o částku 147.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 147.000 Kč,

132

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020
rozhoduje
o poskytnutí peněžního daru ve výši 106.000 Kč Technické univerzitě v Liberci; IČO: 46747885; se
sídlem: Liberec I-Staré Město, Studentská 1402/2, 460 01 Liberec,
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 208/20/ZK
Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje programu Podpora
sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019 příjemce statutární město Jablonec nad
Nisou, projekt s názvem „Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu termínu realizace projektu „Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43“ s tím,
že výše dotace, účel projektu a závazné parametry se nemění:
Název příjemce

Statutární město
Jablonec nad Nisou

2.

Název projektu

„Modernizace interiéru tělocvičny
ZŠ Na Šumavě 43“

Termín realizace
Původní termín realizace:
1.6.2020 – 30.9.2020
Nový termín realizace:
1.6.2020 – 30.11.2021

znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém
kraji 2019, č. OLP/5700/2019, uzavřené mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČO
00262340, a Libereckým krajem

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele a zajistit předložení Dodatku č.
1 ke smlouvě č. OLP/5700/2019, k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 08. 2020
USNESENÍ č. 209/20/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita
2020/2021 a IQ LANDIA Liberec na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 / Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
1. do výše 500.000 Kč Technické univerzitě v Liberci, IČ 46747885, se sídlem Studentská
1402/2, 461 17 Liberec, na realizaci projektu „Dětská univerzita 2020/2021“, číslo akce
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2.

04801926045,
do výše 800.000 Kč společnosti IQLANDIA, o.p.s., IČ 25444565, se sídlem Nitranská 410/10,
460 07 Liberec III – Jeřáb, na realizaci projektu „Podpora vzdělávání mládeže“, číslo akce
04803070000,

schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 / Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
1. číslo OLP/899/2020 uzavírané mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci,
2. číslo OLP/900/2020 uzavírané mezi Libereckým krajem a společností IQLANDIA, o.p.s.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení uzavíraných smluv k podpisu
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 210/20/ZK
Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České
republiky 2021-2027 za Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
krajskou přílohu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České
republiky 2021-2027 pro území Libereckého kraje v podobě:
a) analytické části,
b)
c)

regionálních znalostních domén a aplikačních odvětví,
klíčových oblastí změn,

d)
e)
f)

strategických a specifických cílů návrhové části,
implementace,
krajské karty,

krajské přílohy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky
2021-2027 pro území Libereckého kraje,
bere na vědomí
a) aktualizaci monitorovacích indikátorů strategických a specifických cílů,
b) návrh aktualizace typových aktivit,
které jsou uvedeny v návrhové části krajské přílohy Národní výzkumné a inovační strategie pro
inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 pro území Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci krajské přílohy Národní výzkumné a
inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 pro území Libereckého
kraje v souladu se schváleným zněním dokumentu.
Termín: 31. 12. 2027
USNESENÍ č. 211/20/ZK
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dokument Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci Strategie rozvoje Libereckého kraje v
souladu se schváleným zněním dokumentu.
Termín: 31. 12. 2027
USNESENÍ č. 212/20/ZK
Závazek spolufinancování a předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III - NZU“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III - NZU“ Libereckým krajem do výše 2.219.325 Kč a jeho rozložení v letech 2020 – 2023 v
případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy Ministerstva životní prostředí z
podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření,
2) předpokládané předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZU“
Libereckým krajem do výše 50 %, tj. do výše 27.741.553 Kč a jeho rozložení v letech 2020 2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy Ministerstva životní
prostředí z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2023
USNESENÍ č. 213/20/ZK
Schválení vítěze v soutěži Památka roku 2019 Libereckého kraje a poskytnutí finančního
daru
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1) že vítězem soutěže Památka roku 2019 Libereckého kraje jsou obnovy domů č. p. 170 a 171 v
Palackého ulici v Novém Boru a to za projekt „Sídlo společnosti Lasvit“ realizovaný v letech
2015 – 2019,
2)

o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč vlastníkovi objektů č. p. 170 a 171 v Palackého
ulici v Novém Boru, kterým je společnost LASVIT s.r.o., IČ 27931161, se sídlem Komunardů
894/32, 170 00 Praha 7, za vítězství v soutěži Památka roku 2019 Libereckého kraje,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1177/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem jako dárcem a
obdarovaným LASVIT s.r.o., IČ 27931161, se sídlem Komunardů 894/32, 170 00 Praha 7, o
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení darovací
smlouvy č. OLP/1177/2020 mezi Libereckým krajem a LASVIT s.r.o., hejtmanovi Libereckého
kraje, k podpisu.

135

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020
Termín: 30. 07. 2020
USNESENÍ č. 214/20/ZK
Změna zřizovací listiny Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu zřizovací listiny Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, IČ 00083267, se sídlem
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, ve které se organizaci nově předává nemovitý majetek k
hospodaření
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení změny
zřizovací listiny k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 215/20/ZK
Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s
epidemií Koronaviru označovaného jako SARS-Co-2
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v
souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2,
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o předložení tohoto návrhu Poslanecké sněmovně Parlamentu České
Republiky,
pověřuje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995
Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložit návrh zákona o
zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a jednat ve věci tohoto
návrhu za Zastupitelstvo Libereckého kraje
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit předložení návrhu zákona Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 216/20/ZK
Připomínky Libereckého kraje k návrhu aktualizace Regionální surovinové politiky
Libereckého kraje 2019 v rámci procesu SEA
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
návrh na úpravu textu aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019, a to:
a) zohlednění usnesení Rady Libereckého kraje č. 34/15/RK a zapracování připomínek z jednání
2. 6. 2020 pro zástupce politických klubů zastupitelstva kraje a ostatní dotčené subjekty
věnovanému využití ložiska Tlustec do kapitoly Opatření pro ložiska stavebního kamene
plánovaná k těžbě
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b)

vyloučení ložiska štěrkopísků Václavice – Uhelná (č. D 5283900) ze seznamu navrhovaných
ložisek do těžby, a to bez náhrady
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, uplatnit tyto návrhy na úpravu textu v rámci procesu
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb.
Termín: 27. 06. 2020

Statutární
město
Liberec
obec

Název projektu

Zajištění činnosti čtyř
příspěvkových
organizací
Statutárního města
Liberec
nadregionálního
významu s ohledem
na propad příjmů
způsobený pandemií
koronaviru

Sídlo/
bydliště

nám. Dr. E.
Beneše 1,
46059
Liberec

IČO

00262978

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

* zajištění činnosti
Zoologické zahrady
Liberec, příspěvkové
organizace – 173 dnů
* zajištění činnosti
Botanické zahrady
Liberec, příspěvkové
organizace - 173 dnů
* zajištění činnosti
Divadla F. X. Šaldy
Liberec, příspěvkové
organizace – 173 dnů
* zajištění činnosti
Naivního divadla
Liberec, příspěvkové
organizace – 173 dnů

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

USNESENÍ č. 217/20/ZK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury –
statutárnímu městu Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje níže uvedenému žadateli:

10.000.000
Kč

12.3. –
31.8.2020

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/1276/2020 na projekt „Zajištění činnosti
čtyř příspěvkových organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na
propad příjmů způsobených pandemií koronaviru“ mezi Libereckým krajem a Statutárním městem
Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení schválené smlouvy 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: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 218/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/20 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programů 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na rok 2020
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nespecifikované rezervy
programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2020, v celkové výši 10.000.000 Kč a
současně se navyšují výdaje, zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond,
program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2020, v úhrnném objemu 10.000.000
Kč, a to bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, níže uvedeným příjemcům z
programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji v úhrnném objemu 10.000.000
Kč níže uvedeným příjemcům:
Poř
.
čísl
o

1.

2.

3.

Žadatel

Název
projektu

Účel projektu

Výstupy
projektu

Restaurování
sochy Panny
Marie
Immaculaty,
Město Jablonné
ul. Lidická na
v Podještědí
p.p.č.1286 v
k.ú. a obci
Jablonné v
Podještědí

Účelem projektu
je kompletní
restaurování
sochy Panny
Marie
Immaculaty, ul.
Lidická na
p.p.č.1286 v k.ú. a
obci Jablonné v
Podještědí,
rejstříkové číslo
1000140854

Zámek Doksy
- Obnova
střechy
východního
křídla a
stříšky u
velké věže –
etapa pro rok
2020

Na části střechy
východního křídla
a stříšky u velké
věže budou
opraveny
poškozené části
krovu, obnoveno
laťování a
klempířské prvky a
položena krytina
dle požadavků
orgánů státní
památkové péče.
Celkově bude
obnovena krytina
o výměře cca 294
m2.

obnova střešní
krytiny m2 294

Restaurování
západní
kaple,
oblouků do
bočních kaplí,
ŘKF Krásná
obnova
(dříve Šumburk soklové části
- Jistebsko)
a obnova
schodiště v
boční kapli v
kostele sv.
Josefa na
Krásné

Jedná se o další
etapu probíhající
celkové obnovy
kostela. V roce
2020 bude
provedeno
restaurování a
výmalba boční
západní kaple,
restaurování
výmalby s
mramorováním u
tří oblouků kleneb
do kaplí, obnova
soklu a obnova
vnitřního
schodiště.

výmalba boční
západní kaple
m2 110;
restaurování
výmalby kleneb
m2 37; obnova
soklu 28 m2,
obnova schodiště
1 ks

Město Doksy

restaurování
sochy Panny
Marie
Immaculaty

Celkové výdaje
projektu

Požadovaná
výše dotace
Kč

%

271 803,00

81 541,00

30,0
0

1 779 219,00

300 000,00

16,8
6

624 450,00

300 000,00

48,0
4

ks 1
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4.

Záchrana
Římskokatolick vzácných
á farnost
bozkovských
Bozkov
varhan - VIII.
Etapa

5.

Záchrana
Starého
Občanský
hřbitova v
spolek SONOW Kamenickém
Šenově - 5.
etapa

6.

Farní sbor
Českobratrské
církve
evangelické v
Křížlicích

7.

Oprava
střešního
Římskokatolick pláště věže
á farnost
kostela sv.
Volfartice
Petra a Pavla,
Volfartice I..
Etapa

Obnova
nemovité
kulturní
památky –
fara v
Křížlicích čp.
77, I. etapa

8.

Výměna
krytiny ZŠ
Město Jilemnice
Komenského
v Jilemnici

9.

Oprava části
kostela sv.
Obec Jeřmanice Anny v
Jeřmanicích
r. 2020

Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky.

restaurování
varhanní skříně 1
ks

598 210,00

299 000,00

49,9
8

204 700,00

60 000,00

29,3
1

1 361 873,00

300 000,00

22,0
3

1 098 776,59

120 477,70

11,2
2

Celková
rekonstrukce
prostředního
křídla střechy
budovy školy čp.
povlaková
288 v Komenského krytiny - břidlice
ulici v Jilemnici,
337,6 m2
na pozemku:
stavební parcela
č. 77 v k.ú.
Jilemnice.

1 363 596,52

300 000,00

22,0
0

demontáž varhan
1 ks, oprava
omítek 55 m2,
sonda do
podlahy 1 ks

565 067,00

168 672,00

29,8
5

Záchrana hrobky
Jakoba Kramera
je dalším krokem k
náhrobek Jakoba
celkové obnově
Kramera 1 ks
Starého
sklářského
hřbitova v K. Š.
zemní práce m3
257,4, úpravy
vnitřních
povrchů 531,8
m2, úpravy
povrchů vnějších
46 m, podlahy a
podlahové
konstrukce 26,7
Fara je historicky
m3, výplně
velmi významný
otvorů 5 m2,
objekt, který se
bourání
nachází v centru
konstrukcí m2
obce Křížlice.
416, bourání
Patří mezi
konstrukcí m3
nejstarší budovy v
17, prorážení
obci. Její
otvorů a přesun
rekonstrukce
hmot t 150,
mimo jiné
konstrukce
významně přispěje tesařské m2 79,
k oživení
konstrukce
společenského
tesařské m 68,
dění v obci.
konstrukce
klempířské m 50,
konstrukce
truhlářské ks 24,
podlahy z
dlaždic a
obklady 185 m2,
nátěry m2 170,
izolace proti
vodě m2 166

Záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky

Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

výměna střešní
krytiny četně
bednění 242,7
m2
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10.

Rekonstrukce
Římskokatolick
krovu kostela
á farnost
Navštívení
Vítkov u
Panny Marie
Chrastavy
2020

výměna
střešního pláště
Výměna
211m2, oprava
stávajícího
prohnilých děr
dožilého střešního
podhledu stropu
pláště z břidlice,
lodě kostela 10
kterým masivně
m, protézy krovu
zatéká. Nahrazena
a ležaté stolice
bude novým
30 m, výměna
bedněním s
vazných trámů v
asfaltovými pásy.
plné délce 11,5
Předcházet budou
bm 24 m,
opravy uhnilých
protézy vazných
částí krovu.
trámů stropnic
24,5 m

884 933,94

250 000,00

28,2
5

11.

Kostel sv.
Jakuba
Většího v
Kvítkově Římskokatolick
restaurování
á farnost
bočního
Kvítkov
oltáře sv.
Jana
Nepomuckéh
o

Obnova mobiliáře
nemovité kulturní
památky

restaurování
bočního oltáře 1
soubor

600 300,00

300 000,00

49,9
8

oprava vrat 4 ks

757 301,00

220 000,00

29,0
5

oprava krovu 9
bm (délka
hřebene), nová
střešní krytina
162 m2,
podokapní žlaby
18 bm

1 246 586,66

300 000,00

24,0
7

vyspárování
nadzákladového
opěrného zdiva
52,5 m3,
rekonstrukce
schodů 28 ks,
statické zajištění
kamenného
sklepa 1 kpl,
dlažba z
historických
cihel 31 m2,
izolace proti
vlhkosti 112 m2

1 527 167,52

300 000,00

19,6
4

12.

13.

14.

Odstranění
havarijního stavu
zdí, střech a krovů
Pokračující
oprava areálu chlévů, dokončení
opravy střechy
far
stodoly, oprava
ohradní zdi a
vstupní brány,
oprava vrat a
dveří
Záchrana
nemovité kulturní
památky. V roce
2019 byla s
pomocí dotace LK
STATICKÉ
přezděna koruna
ZAJIŠTĚNÍ
obvodových zdí,
OBJEKTU
záklenky a římsy.
Vlastník
periodicky
obnovuje
OBNOVA
plachtování
STŘECHY, 1.
střechy, ale to
etapa
nebrání dalším
destrukcím, které
se mohou týkat i
již provedených
oprav
Obnova
nemovité
kulturní
památky fary č. 1 ve
Velenicích,
statické
zajištění
opěrné zdi a
sklepů na p. č.

Obnova kulturní
památky - bývalé
fary č. p. 1 ve
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Obnova fasád
Římskokatolick kostela sv Jiří
á farnost
v Chlumu u
Pavlovice
Dubé - II.
etapa

III. etapa
restaurování
maleb v
zelené světnici

Obnova oken
a fasády
klasicistního
domu

Odstranění
havarijního
stavu nosných
konstrukcí
obytného
stavení
zemědělském
usedlosti v

Obnova
střešního
pláště
městského
domu v ulici

Částečná
výměna
střešní
šindelové
krytiny, nátěr
celé střešní
krytiny a
nátěr proti
škůdcům na

Pokračující
obnova fasád
kostela sv. Jiří v
Chlumu u Dubé.

doplnění zdiva
hlavních a
kordonových
říms cihlami 1,9
m3, oprava
vnějších omítek složitost III
280,04 m2,
oprava vnějších
omítek složitost
IV 34,50 m2

647 040,53

194 000,00

29,9
8

Účelem projektu
je zrestaurování
maleb v zelené
světnici na hradě
Houska. Malby v
zaklenutém
gotickém prostoru
pocházejí z doby
kolem roku 1550.
Námětem jsou
lovecké scény s
dobovými hrady a
erby majitelů.
Místnost je
důležitou součástí
prohlídky.

informativní
průzkum 25 m2,
retuš na ostatní
ploše 16 m2,
retuš na fig.
malbě 9 m2,
čištění a snímání
retuší na fig.
malbě 9m2,
čistění a snímání
retuší na ostat.
ploše 16 m2,
tmelení 3,5 m2

321 200,00

224 840,00

70,0
0

Obnova oken a
fasády
klasicistního domu
- prvků zašlých
věkem, působením
hmyzu a v
důsledku hašení
požáru v r. 2018

výměna oken 73
ks, obnova
západní fasády
126 m2, obnova
fasády jih 114
m2, obnova
fasády východ
54 m2

1 994 931,00

300 000,00

15,1
4

zhotovení
hliněné
mazaniny na
povaly 221 m2,
montáž záklopu,
vrchní na sráz,
polohraněné
povaly 221 m2,
oprava komínu 1
ks

1 158 939,92

300 000,00

25,8
9

Celková obnova
obytného stavení
zemědělské

Výměna střešní
krytiny je nutná
kvůli dožilé střešní
krytině a
rehabilitaci
vzhledu domu,
který se nachází v
centrální části
Palackého
náměstí.

výměna střešní
krytiny 179,28
m2

821 718,82

220 000,00

26,7
7

Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

výměna
šindelové střešní
krytiny 70 m2,
nátěr střešní
krytiny 374 m2,
vnitřní nátěr
střešní krytiny
vč. krovu proti
škůdcům 379 m2

430 297,78

124 000,00

28,8
2
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Vzorkovna
malírny
okenních skel
Okrouhlá restaurátorsk
é práce v
objektu na
pozemku
parc.
III. etapa.

21.

Pokračující
oprava
bývalého
hostince
22.

Restaurování a
obnova vitrají
podle
restaurátorského
záměru,
zpracovaného
panem Jaroslavem
Skuhravým a
podmínek
rozhodnutí
Městského úřadu
Nový Bor č., j.
MUNO
46360/2019 ze dne
25. 9. 2019 (vitraj
C a okna v
přízemí).

Oprava západní
roubené stěny,
východního štítu a
oprava vazných a
stropních trámů.

- etapa roku
2020

Obnova
vstupní
verandy a s
tím související
23.

Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
venkovské
usedlosti

pokračující
akce obnovy

Zámek
Stvolínky oprava arkád
na nádvoří
II. Etapa

24.

Obec Stvolínky

25.

Dokončení
obnovy
Římskokatolick
fasády kostela
á farnost
sv. Michaela
Rokytnice nad
Archanděla v
Jizerou
Rokytnici nad
Jizerou

restaurování a
rekonstrukce
vitrají 21,4 m2

omítka vnějších
stěn, MVC,
hladká, složitost
1-2 (sokl) 9,10
m2, oprava
spárování
roubení jednostranné, na
kolíčky z
tvrdého dřeva 73
m, montáž
vazných
konstrukcí
hraněných do
600 cm2 20,4 m,
plátování
stropního trámu
7x závitová tyč +
buldog, šikmá
čela vyřezání
kapes v roubení,
bez materiálu 2
ks
obnova bednění
33,52 m2, dveře
svlakové 2 ks,
krytina hladká z
TiZn šablon
21,12 m2,
podlaha pavlače
z hoblovaných
prken na sraz
11,07 m2

Oprava arkád na
nádvoří dokončení, oprava
spočívá v opravě
narušeného zdiva,
opravení okenních
výplní a rámů v
instalaci nového
zábradlí, oprava
dlažby pod
zábradlím, oprava
omítek a
vyštukování od
druhého
nadzemního
podlaží po střechu

oprava vnějších
omítek 159 m2,
výroba zábradlí
15 mb, repase
segmentových
okenních výplní
arkád 2 ks

Zachování a
obnova kulturní
památky kostela
sv. Archanděla
Michaela v
Rokytnici nad
Jizerou

obnova fasády
845 m2

142

828 158,47

300 000,00

36,2
2

757 324,36

225 000,00

29,7
1

351 768,82

105 000,00

29,8
5

921 570,00

300 000,00

32,5
5

1 460 945,00

300 000,00

20,5
3
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26.

27.

Rekonstrukce
východní a
západní stěny
podstávkovéh
o domu,

Oprava
roubení
včetně
navazujících
konstrukcí a
výměna
podlahové
krytiny v
objektu č. p.

registr. památka z
r. 2018
podstávkový dům
potřebuje opravu
nejcennějších
částí tj. podstávek,
statické zajištění
objektu

podchycení
konstrukce
výztuhou 27 m,
vybourání dřev.
Rámů a parapetů
11,96 m2,
konstrukce
tesařské
demontáž váz.
konstrukcí 37,4
m, konstrukce
tesařské montáž
vázaných
konstrukcí 37,4
m, konstrukce
truhlářské - okna
12 ks

277 782,00

83 335,00

30,0
0

Záměrem projektu
je zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
č. p. 46 v
Zahrádkách.

oprava roubení
včetně
vyřezávaných
podstávek 4,03
m3, výměna
podlahové
krytiny 25,5 m2,
okno špaletové 1
ks

752 889,30

220 000,00

29,2
2

Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

oprava
kamenných
pilířů 2 ks,
oprava cihelných
pilířů (přední,
zadní) a zdi ks 5,
oprava roubení
stodoly m 25,
oprava hlavního
(jižního) štítu m2
60, oprava krovu
a střechy m2 45,
oprava zadního
(severního) štítu
m2 30, oprava
bočního
(západního) štítu
m2 25, oprava
části severní
opěrné kamenné
zdi ks 1,
oplechování
závětrných prken
m 60, okapový
systém KJG
bezbarvý pz m
87, nátěry
ostatních
vnějších částí
stodoly m2 160

352 635,00

105 000,00

29,7
8

Výměna roubení,
vymazávky,
částečná výměna
stropních trámů a
vaznic a sloupků
krovu

výměna
roubených trámů
m 16,3, oprava
zhlaví sloupů a
vzpěry štítu ks 1,
oprava spárování
roubení m 213,3,
oprava stropního
trámu ks 2

242 839,99

70 000,00

28,8
3

II. Etapa

28.

29.

Opravy
pilířů, zdí,
trámů, štítů a
střechy na
stodole venkovská
usedlost č. p.
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30.

31.

32.

Oprava
střešní
krytiny a
roubení stěn

Obnovení a
obílení
fasády,
oprava
svlakových
vrat a nátěr,
výměna
pozednicovýc
h trámů a
zkrácení
traverz u
chalupy a
oprava
prahových
trámů u
stodoly v
areálu
venkovské
usedlost

Oprava,
udržovací
práce a
stavební
úpravy
rodinného
domu

Záchrana
objektu –
nemovité
kulturní
památky –
venkovský
33.

Na rok 2020 je
plánovaná obnova
dožité střešní
krytiny, výměna
poškozených částí
roubení domu a
včetně kamenné
podezdívky viz
projekt
rava
venkovské
usedlosti (Martin
Volejník projekce).

výměna střešní
krytiny z
pálených tašek bobrovek m2
124, výměna
okapních žlabů
(Cu plech) m 26

488 784,00

146 000,00

29,8
7

Obnova nemovité
kulturní památky

obnovení
venkovních
omítek m2 47,
obílení
venkovních
omítek m2 47,
oprava
dřevěných
dvoukřídlých
vrat ks 1,
výměna
pozednicových
trámů ks 2,
oprava
prahových trámů
ks 2

142 108,00

40 700,00

28,6
4

Zachování a
dokončení celkové
rekonstrukce
kulturní památky

krytina
vláknocementov
á ks 728,
špaletová okna
ks 5, dveře
vchodové
dřevěné masivní
ks 2, základová
deska z betonu
m3 1,31

1 190 931,00

290 000,00

24,3
5

Záchrana a
zachování
nemovité kulturní
památky.

oprava hrázdění
- cihelné výplně
m2 22, hliněná
omítka světničky
m2 42, nové
okenní výplně ks
6, historické
dřevěné obložení
světničky m2 34,
venkovní
bednění roubení
m2 28

1 310 245,00

300 000,00

22,9
0

Stabilizace a
záchrana kulturní
památky, oprava
poškozeného
roubení.

doplnění trámů
roubení z
hranolů m 55,3,
spárování
roubení m 60,
repase okenních
výplní ks 4

787 186,52

230 000,00

29,2
2

I. etapa část
D statické
zajištění
dřevěné části
2. NP

34.

Oprava
poškozených
částí
obvodového
roubení domu
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Obnova
střechy a
Římskokatolick
krovu farní
á farnost
budovy č.p. 4
Bořejov
v Bořejově II. etapa

Záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky

střešní krytinapřírodní břidlice
m2 125,
nadstřešní část
komínu ks 2

799 504,00

300 000,00

37,5
2

Obnova střešní
krytiny, položení
nových
vláknocementovýc
h šablon

pokládka
vláknocementov
é krytiny m2
352, pokládka
falcovaného
plechu m2 28

485 538,00

242 000,00

49,8
4

Obnova nemovité
kulturní památky

oprava pálené
krytiny výměnou
a přeložením m2
330

1 252 434,36

300 000,00

23,9
5

Výměna střešní
krytiny v rozsahu
434m2 ze stávající
vláknocementové
za krytinu z
legovaného
hliníku PREFA
PREFALZ,
tloušťka 0.7mm s
povrchovou
úpravou P10 v
antracitové barvě.

výměna střešní
krytiny m2 434

855 806,00

300 000,00

35,0
5

39.

Obnova
venkovních
Římskokatolick fasád kostela
á farnost
Narození
Dubnice
Panny Marie
v Dubnici - 5.
etapa

Záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky

obnova vnějších
omítek m2 120

518 316,00

259 000,00

49,9
7

40.

Město Hrádek
nad Nisou

Rekonstrukce
střechy
objektu č.p.
67 „Azyl“ v
Hrádku nad
Nisou - I.
etapa

Záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky
objektu č. p. 67.

výměna střešní
krytiny m2
468,62

1 131 350,00

298 789,00

26,4
1

41.

T. J. Sokol
Jablonec n.
Nisou

Repase
původních
dveří v
sokolovně, čp
1054, stpč
594, k.ú.
Jablonec nad
Nisou

Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

repase
původních dveří
ks 3

661 418,00

141 396,00

21,3
8

42.

Židovská obec
Liberec

oprava
dětských
pomníků

oprava
náhrobních
kamenů - devíti
dětských pomníků

oprava dětských
pomníků ks 9

168 553,00

68 409,00

40,5
8

Město
Rokytnice nad
Jizerou

Renovace
vitrážových
oken budovy
radnice v
Rokytnici nad
Jizerou - I.
etapa

Zachování a
renovace
obnova nemovité
vitrážového okna
kulturní památky ks1, restaurování
budova radnice
kamenických
čp. 197 v
prvků okenního
Rokytnici nad
ostění ks 1
Jizerou.

327 720,00

84 071,00

25,6
5

35.

Výměna
střešní
krytiny na

36.

37.

Římskokatolick
á farnost děkanství
Česká Lípa - in
urbe

Bazilika
Všech
Svatých, nám.
Osvobození,
Česká Lípa –
oprava
střechy lodi

Výměna
střešní
krytiny na
38.

43.

.
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44.

Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

čištění spár,
penetrace m2 75,
omítka nová
plocha m2 75,
výkladce repase
ks 2, dveře
repase ks 3

45.

Oprava
Římskokatolick
střechy
á farnost
kostela sv.
Bulovka
Martina

Oprava části
střechy kostela
nad půdorysem,
kde je již
stabilizován krov.
Jako nová krytina
bude instalován
dřevěný šindel,
včetně
podkladních
vrstev.

zřízení střešní
krytiny z
dřevěného
šindele m2 133,,
demontáž
bednění m2 12,
nátěr šindele m2
133, nátěr
impregnační m2
15

46.

Obnova
Římskokatolick střešního
á farnost
pláště kostela
Deštná
sv. Václava v
Deštné

Výměna střešní
krytiny, výměna
laťování

krytina z
bobrovek m2
139, střešní latě
m2 139

Železný Brod,
Malé náměstí,
Železná ulice

Oprava
fasády a
studny
47.

tažená
vápenocementov
á římsa m2 18,2,
těsnění study se
zhutněním jílu
m3 2,276, ruční
výkop jam a rýh
Oprava východní m3 3,642, zdivo
fasády a doplnění
pláště studny
jižní fasády,
kopané z
oprava studny
pískovcových
venkovského domu
kvádrů m3
5,34978,
domodelování
ploch a
spárování portálu
ks 1, omítka
vnějších stěn,
složitost 3 m2
43,027, montáž
lešení m2 128

Celkem

2)

čís.

638 527,00

158 460,00

24,8
2

402 551,00

119 715,00

29,7
4

354 123,00 183 848,30

51,9
2

650 776,78

36447630,88

166 746,00

25,6
2

10000000,00

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže uvedeným subjektům z
důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu 7.2 Záchrana a obnova památek v
Libereckém kraji:
Název projektu

Žadatel

Sídlo/bydliště

Právní
forma

IČ/nar.

Požadovaná
dotace v Kč

Obnova
1. památkové
chráněné budovy

Fyzická
osoba
nepodnik
ající

300 000,00

Obnova kulturní
památky2. rekonstrukce
přízemí
venkovská

Fyzická
osoba
nepodnik
ající

250 000,00
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6.

7.

00275841 42 900,00

Fyzická
osoba
nepodnik
ající

157 200,00

Obec

00262595 300 000,00

Obec

00275603 94 556,00

Celkem

č.

o zařazení následujících projektů, které splnily podmínky programu 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, avšak nemohly být podpořeny
z důvodu vyčerpání finančního objemu určeného pro vyhlášení programu, do
zásobníku projektů v pořadí dle výše bodového ohodnocení ze souhrnného
seznamu projektů a s poskytnutím finanční podpory projektům v zásobníku
projektů maximálně do výše alokace programu:

Název
projektu/účel
projektu

Příjemce/
forma

Sídlo/
bydliště

IČ/nar.
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Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

3)

1 361 788,00

De minimis

5.

Obec

Termín realizace projektu

4.

Církve a
nábožens
ké
46745581 217 132,00
společnos
ti

Dotace v maximální výši
(Kč)

3.

usedlost
Domašice č.p.5
Obnova
historických
Římskokatolick
kamenných
Liberecká 76,463
á farnost
34 Hrádek nad
prvků kostela sv.
Hrádek nad Nisou
Bartoloměje v
Nisou
Hrádku nad
Nisou
Dílčí oprava
kostela sv.
Košťálov 201,
Košťálov
512 02 Košťálov
Jakuba Většího v
Košťálově
Opravy spár
roubení na
pavlačí a v
komorách,
výměny
pochozích prken
- pavlač
Úprava okolí
Velké Hamry
Město Velké
362, 468 45
Pomníku
Hamry
Velké Hamry
Svárovské stávky
Oprava sochy sv.
Jana
Bělá 142
Obec Bělá
Nepomuckého v
obci Bělá
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1.

2.

3.

4.

Kostel sv.
Bartoloměje a
Nanebevzetí
Panny Marie v
Doksech restaurování
kamenných
soch - IV.
Etapa –
dokončení/
restaurování
kulturní
památky
Restaurování
varhanní
skříně kostela
sv. Archanděla
Michaela ve
Smržovce/
Účelem
projektu je
kompletní
restaurování
varhanní skříně,
která je
napadena
dřevokazným
hmyzem a její
stav je téměř
havarijní.
Restaurování
hrotnice a
makovice z
kopule kostela
Nanebevzetí P.
Marie
v Hejnicích/
Komplexní
restaurování
poškozené
korouhve a
makovice po
zřícení z kopule
kostela.
Dům u lípy
191/ Zachování
a obnova
nemovité
kulturní
památky

Římskokatol
ická farnost
5. května
- děkanství
32, 472 01
Doksy/
církve a
Doksy
náboženské
společnosti

48282464

zrestaurované
sochy ks 2

49,9
4

174 000,00

1.4.30.4.20
21

N
E

Římskokatol
ická farnost
Smržovka/cí
rkve a
náboženské
společnosti

16390105

restaurování
varhanní
skříně 1 ks

35,7
6

143 045,50

1.2.15.11.
2020

N
E

46748458

restaurování
makovice ks
1,
restaurování
korouhve ks 1

40,6
3

100 000,00

4.2.15.11.
2020

N
E

sanace a
nátěry, oprava
omítek m2
300, hliněná
omítka m2 20,
spárování
zdiva m2 20,
oprava
výmazů m2
40

13,3

46 352,00

3.2.15.11.
2020

N
E

Smržovka
215, 468
51
Smržovka

Římskokatolická farnost
Klášterní
Hejnice /
1, 463 62
církve a
Hejnice
náboženské
společnosti

/FO
nepodnikající
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5.

6.

7.

Obnova
západního
dřevěného štítu
domu č.p. 111
na Malém
náměstí v
Železném
Brodě/
zachování
kulturněhistorických
hodnot a
obnova objektu
č.p. 111 na
Malém náměstí
v Železném
Brodě
Restaurování
vitráží kostela
sv. Jana
Křtitele v
Liberci –
Rochlici/
Projekt je
součástí
plánované
celkové obnovy
kulturní
památky
Restaurování
části vnitřních
omítek kostela
Navštívení
Panny Marie v
Lučanech nad
Nisou včetně
restaurování
původní
šablonové
výmalby/
Obnova
původní
šablonové
výmalby kostela
restaurátorsky prostor na
straně
kazatelny.

oprava štítu
lomenicové
konstrukce
kpl 1, nátěry
tesař.
Konstrukcí a
lakování m2
18, výroba a
montáž
dřevěných
oken ks 3,
dvojnásobný
krycí nátěr
oken ks 3,
postřik
tesařských
prvků
Bochemit m2
48

26,8
1

42 000,00

1.7. 15.11.
2020

N
E

46745611

vitráže ks 2

50

149 356,00

1.4.15.11.
2020

N
E

60253835

obnova
vnitřních
omítek a
výmalby m2
50

69,9
9

233 000,00

15.6. –
11.9.
2020

N
E

/FO
nepodnikající

Římskokatolická farnost
Vrchlickéh
Liberec o 81, 460
Rochlice/
církve a
14 Liberec
náboženské
společnosti

Římskokatolická farnost
Lučany nad
Nisou/ církve
a náboženské
společnosti

Lučany
nad Nisou
484, 468
71 Lučany
nad Nisou
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8.

Obnova
omítek,
částečná
rekonstrukce
podlah a
obnova oken/
Zachování a
obnova
nemovité
kulturní
památky
papírny v
Hamru na
Jezeře č.p. 5

Rekonstrukce
schodů v
areálu hradu
Vranov/
Oprava dvou
9.
částí schodiště,
které jsou v
nejhorším stavu
v areálu hradu
Vranov.
Obnova
jílových a
vápenných
omítek v
interiérech i
exteriérech
Beranova
hostince/
Rozsáhlá
dlouhodobá
záchrana a
10. obnova
významného
zástupce lidové
architektury
Podještědí Beranova
hostince v
Trávníčku, který
bude sloužit
veřejnosti jako
muzeum a místo
setkávání.

zastoupená
na základě
plné moci
FO
nepodnikající

Obec Malá
Skála/Obec

Vranové 1.
díl, 468 22
Malá Skála

262463

zastoupení
na základě
plné moci
FO
nepodnikající
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pokládka
maloformátov
é dlažby
cihelné vč.
Spárování m2
38,55, úprava
stěn
aktivovaným
štukem m2
143,99,
výroba dveří jednokřídlé ks
1, výroba
oken ks 4,
impregnace
cihelné dlažby
m2 38,55,
obnova
vnitřních
omítek m2
56,6, omítka
vnitřní na
pletivu
(rákosové) m2
30,44

27,7
5

100 000,00

1.6.15.11.
2020

N
E

schodnice ks
25

50

136 950,00

1.2.15.11.
2020

N
E

jílové omítky
v síni (1.01)
m2 30, jílové
omítky v
kuchyni
(1.05) m2 51,
jílové a
vápenné
omítky v
komoře (1.06)
m2 48, jílové
omítky v síni
v patře (2.01)
m2 39, jílové
omítky v
pokoji v patře
(2.02) m2 59,
vymazávky,
vápnění a
nátěry roubení
komoc (2.02.08) m2 143,
vápenná
omítka
venkovní
fasády m2 33

43,5
3

300 000,00

3.2.15.11.
2020

A
N
O
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Vila čp. 136 v
Lomnici nad
Popelkou Oprava secesní
verandy, oken
s vitrážemi,
hlavního
vstupu s
dveřmi a
kovového
zábradlí
balkónu /
Opravy k
zajištění a
zlepšení
stavebně11. technického
stavu kulturní
památky (domu
čp. 136 v
Lomnici n. P.) oprava verandy,
skleněných
vitráží oken,
prostoru
hlavního vstupu
s dubovými
dveřmi a
venkovním
schodištěm a
kovového
zábradlí
balkónu.

veranda výměna
trámu, oprava
dveří a zadní
strany m2 15,
okna u vstupu
- nové
špaletové a 3
okenní křídla
ks 4, dubové
vstupní dveře
- demontáž,
opravy ks 1,
barevné
vitráže oken u
vstupu opravy,
předsklení ks
3, barevná
vitráž
špaletového
okna u vstupu
- oprava ks 1,
barevné
vitráže
veranda opravy,
osazení,
předsklení ks
4, mříže ve
dveřích očištění,
opravy ks 3,
ozdobné
oplechování
dveří - oprava
a výroba
chybějících
částí ks 1,
madlo oprava,
ošetření ks 1,
čistič na boty
- oprava,
ošetření ks 1,
veranda odstranění
nátěrů,
tmelení,
broušení
nátěry m2
42,88, vnitřní
prostor hlavní
vstupu opravy,
výmalba m2
73,5, zábradlí
balkónu opravy, nátěry
m2 4,05, okna
u hl. vchodu
ks 4, vnitřní
prostor hl.
vstupu opravy
omítky m2
10, opravy a
osazení
obkladaček ks
17, dozdění
špaletového
okna ks 1,
schody u
hlavního
vstupu -

zastoupená
na základě
plné moci

nepodnikající
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29,9
3

90 000,00

1.4.15.11.
2020

N
E
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opravy, nové
usazení ks 10,
pískovcová
zídka u
vstupu opravy,
spárování m2
3

Obnova
chalupa
Rynoltice/
venkovský
dům /
12.
Zachování a
obnova
nemovité
kulturní
památky

pozednice,
krove,
kleštiny m2 6,
střešní krytina
Cembrit
40x40 m2
150, prkna na
podbití m2
150, okno ks
11, kompletní
dveře včetně
zárubně ks 2

zastoupený
na základě
plné moci
/FO
nepodnikající

Celkem

4)

45,7
4

300 000,00

1.2.15. 11.
2020

N
E

1814703,50

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže uvedeným subjektům z
důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace dotačního
programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji:

čís. Název projektu

Obnova
památných
1. míst obce Bílá
-centrální
hřbitovní kříž
Restaurování
2. oltáře kaple I.
etapa
Oprava fasády
včetně
3. klempířských
prvků - I.
etapa

Žadatel

Sídlo/bydliště Právní forma

IČ/datum
narození

Požadovaná
dotace v Kč

Obec Bílá

Bílá 76, 463 43
Bílá

obec

262668

100 000,00

Obec Brniště

Brniště 102,
471 29 Brniště

obec

260401

166 404,00

Římskokatolická farnost
Nový Bor

Sloupská 272,
473 01 Nový
Bor

církve a
náboženské
společnosti

48282316

200 000,00
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Dílčí oprava
fasády
severovýchodn
í strany č. p.
4.
977/10 V
Nivách,
Jablonec nad
Nisou

5.

6.

7.

8.

Obnova
fasády na
objektu č.p.
135, ul.
Sloupská,
Nový Bor - V.
etapa
Oprava
roubení
objektu čp. 29
v Železném
Brodě
Oprava
omítek J
strany
městského
domu
Korejská
1971/17 s J
strany střechy
Obnova
střechy
sakristie
kostela sv.
Jana Křtitele
ve Zdislavě

Rekonstrukce
trámů a spár
roubené části
kláštera sester
9.
dominikánek,
Školní čp 31,
Jablonné v
Podještědí
Rekonstrukce
10 ks oken,
venkovních
parapetů,
šambránových
10. okřídlí oken a
vnitřního
obložení a
rekonstrukce
hlavních
vstupních

Optimal spol. s
r.o.

Město Železný
Brod

Náměstí 3.
května 1, 468
22 Železný
Brod

SVJ v domě
Korejská
1971/17

Korejská
1971/17, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Římskokatolická farnost
Jítrava

Česká
kongregace
sester
dominikánek

FO
nepodnikajíc
í

300 000,00

společnost s
43223524
ručením
omezeným

150 000,00

obec

262633

40 000,00

společenství
25467808
vlastníků
jednotek

289 000,00

Jítrava 98, 463
53 Rynoltice

církve a
náboženské
společnosti

46749179

130 000,00

Veveří 469,
602 00 Brno

církve a
náboženské
společnosti

403415

282 140,00

FO
nepodnikajíc
í

zastoupená na
základě plné
moci
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47 913,00
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dveří na
objektu
Křižany 136

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kostel 14.
svatých
pomocníků –
Jánské kameny Krompach 175,
Krompach
471 57
Spolek
– Johannisrestaurování
Krompach
stein, z.s.
vitrážových
oken – 1.
etapa
Restaurování
Božích muk v
Roprachtice
Roprachticích
Obec
144, 513 01
obec
při cestě ke
Roprachtice
Roprachtice
Škodějovu/
Helkovicím
Výměna
Československ
střechy Domu
Dům českoobecně
é armády
českoněmeckého
24/15, 466 05
prospěšná
německého
porozumění
Jablonec nad
společnost
porozumění
o.p.s.
Nisou
o.p.s.
Oprava ploché
zaatikové
Náboženská
střechy nad
obec církve
církve a
vstupní částí
Československé Nádražní 389,
náboženské
513 01 Semily
sboru DR.
husitské
společnosti
Karla
v Semilech II –
Farského č. p.
Podmoklice
389 Semily
FO
Obnova
nepodnikajíc
fasádního
í
pláště
Odstranění
vlhkosti
kostela sv.
Marie
církve a
ŘímskokaMařenice 1,
Magdalény v
471
56
náboženské
tolická farnost
Mařenicích –
Mařenice
společnosti
Mařenice
venkovní
vzduchový
kanál kostela
– II. etapa
Kostel sv. Jiří

17. v Dobranově -

oprava fasády

Římskokatolická farnost
Dobranov

Hrnčířská 721,
470 01 Česká
Lípa

154

církve a
náboženské
společnosti

26601737

151 144,00

276065

71 610,00

25403702

240 000,00

62012711

121 558,00

101 000,00

62237918

179 000,00

62 237
811

260 000,00
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-7. etapa

Oprava fasády
objektu č. p.
4030, ul.
18.
Hejnická
Frýdlant I.
etapa

19.

20.

21.

22.

23.

24.

FO
nepodnikajíc
í

zastoupený na
základě plné
moci

Odstranění
havarijního
Římskokastavu kříže na
tolická farnost
věži kostela sv.
Hodkovice nad
Prokopa v
Mohelkou
Hodkovicích
n. M.
Hrad
Valdštejn oprava
spárování
Město Turnov
kamenného
zdiva na 1.
nádvoří - 1.
etapa
DUBÁ,
DLOUHÁ Č.
P. 97 CELKOVÁ
OPRAVA
OBJEKTU
Dřevčice
čp.42,
OPRAVA
MĚSTO DUBÁ
HODINOVÉ
VĚŽE
Obnova
dřevěných
obkladů domu Město Nový Bor
č. p. 106, Nový
Bor
Výměna
střešní krytiny
na roubené
chalupě - Háje
nad Jizerou,
Dolní Sytová
č.p. 125

Kostelní vrch
126, 463 42
Hodkovice n.
M.

Antonína
Dvořáka 335,
511 01 Turnov

256 000,00

církve a
náboženské
společnosti

64039498

31 411,00

obec

276227

102 063,00

FO
nepodnikajíc
í

300 000,00

Masarykovo
náměstí 138,
471 41 Dubá

obec

260479

300 000,00

Nám. Míru 1,
473 01 Nový
Bor

Obec

260771

245 000,00

FO
nepodnikající
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300 000,00
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25.

26.

27.

28.

29.

Oprava
zastavení č. 2,
5, 6, 7, 8, 9 a
13 křížové
Město Lomnice
cesty na horu
nad Popelkou
Tábor,
Lomnice nad
Popelkou
Oprava a
nátěr roubení
RD č. p. 108
Zvědavá
ulička,
Jilemnice
Oprava
střechy
OBEC VŠEŇ
Roubenky
č.p.11
Natěračské
práce a
obnova
komínů
špýcharového
domu čp. 14
ve Všeni
Rekonstrukce
památkového
objektu Desná
I, Údolní 2,
zastoupený na
původní
základě plné
hostinec,
moci
katalogové č.
1000120997

Obnova
oplechování 5
30. kusů
vikýřových
oken
Vytvoření
repliky sošky
Ježíška z
31. hlavního
oltáře kostela
v Horní
Řasnici
Třtí restaurování
32. sloupu se
sochou Panny
Marie

zastoupená na
základě plné
moci

Husovo
náměstí 6, 512
51 Lomnice
nad Popelkou

275905

FO
nepodnikající

Všeň 10, 512
65 Všeň

Obec

241 072,00

69 000,00

276278

284 795,00

FO
nepodnikající

289 852,00

FO
nepodnikající

283 889,00

Zámecká 4001,
FO
464
01
nepodnikající
Frýdlant

300 000,00

Spolek pro
Horní Řasnice
obnovu kostela 75, 464 01
v Horní Řasnici Horní Řasnice

Obec Sychrov

Obec

Spolek

Sychrov 1, 463
Obec
44 Sychrov

156

22880143

67 620,00

263222

60 375,00
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Oprava fasády
Římskokatolick Jeronýmova
kostela sv.
á farnost
142, 512 51
33. Mikuláše v
Lomnice nad Lomnice nad
Lomnici nad
Popelkou
Popelkou
Popelkou

církve a
náboženské
společnosti

Oprava
fasády,
klempířských
prvků a nátěr
34. střechy na
domu č. p.
422, ul.
Fučíkova,
Raspenava

Obec

Obnova
střešního
pláště domu č.
35.

Město
Raspenava

Fučíkova 421,
464 01
Raspenava

Výměna oken
na

Bývalá farní
stodola na
p.č.k. 102/1 v
38. Jablonci nad
Jizerou výměna 6
kusů vrat
Nátěr a
oprava
šindelové
39. střechy Staré
školy v
Pasekách nad
Jizerou

300 000,00

263141

300 000,00

FO
nepodnikající

zastoupená na
základě plné
moci

Statické
zajištění trhlin
a osazení
Římskokatolick Dlouhý Most
zrestaurované
36.
103, 463 12
á farnost
vitraje v
Dlouhý Most
Rynoltice
kostele sv.
Barbory v
Rynolticích
37.

15045498

Církve a
náboženské
společnosti

49 959,00

46749152

FO
nepodnikající

Římskokatolick
á farnost
Jablonec nad
Jizerou

Jablonec nad
Jizerou 429,
512 43
Jablonec nad
Jizerou

Církve a
náboženské
společnosti

Obec Paseky
nad Jizerou

Paseky 242,
512 47 Paseky
nad Jizerou

Obec

157

150 000,00

91 267,00

15045706
9

249 500,00

580791

66 175,00
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Repase 6 ks
oken ve 2.
poschodí na
40.
objektu nám.
Dr.E.Beneše
12/4 Liberec
Zhotovení
nátěru
roubení, lišt
kryjících
spáry roubení,
41. dekorativních
prvků,
okenních
rámů a
okenních
křídel

Svaz českých a
moravských
výrobních
družstev

Václavské
náměstí
spolek
831/21, 113 60
Praha 1

31712

FO
nepodnikající

143 800,00

44 419,90

Celkem

7 355 966,90

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu 7.2 Záchrana a
obnova památek v Libereckém kraji, pro fyzické osoby nepodnikající a pro právnické osoby a
fyzické osoby podnikající
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020,
2)

Termín: 30. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje 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 plné moci PM 20/2018.
Termín: 15. 09. 2020

USNESENÍ č. 219/20/ZK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - záštita s finanční
podporou
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Obce Kravaře se sídlem č. p. 166, 471 03
Kravaře, IČ 00260657, na projekt pod názvem „Vybudování Liščí stezky“, žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli o
finanční podporu na tuto akci, a do této výše:
č.

žadatel

IČO/
datum nar.

sídlem/
trvale bytem

akce
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název parametru

měrná hodnota
jednotka parametru

max. výše
finanční
podpory
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1.

Obec Kravaře

00260657

Náměstí 166, 471 03
Vybudování Liščí stezky Dřevěné sochy
Kravaře

ks

7

10.000 Kč

schvaluje
smlouvu o poskytnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/917/2020, mezi Libereckým krajem a žadatelem Obec Kravaře, náměstí 166, 47103 Kravaře,
IČO 00260657
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: 30. 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/917/2020, po rozhodnutí o poskytnutí dotace zastupitelstvem kraje.
Termín: 30. 07. 2020

USNESENÍ č. 220/20/ZK
Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských dopravních
hřištích v Libereckém kraji pro rok 2020 v úhrnném objemu 420.000 Kč níže uvedeným příjemcům
max. do výše:
Statutární město, město,
obec

IČ

Max. výše dotace v období 2019 v Kč

Česká Lípa

002 60 428

89.000

Český Dub

002 62 722

10.000

Frýdlant

002 62 781

25.000

Chrastava

002 62 871

10.000

Jablonec nad Nisou

002 62 340

85.000

Košťálov

002 75 841

51.000

Liberec

002 62 978

120.000

Turnov

002 76 227

30.000

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc schválit
vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2020 na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi,
schvaluje
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vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2020 na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat o přijatém usnesení výše uvedené příjemce dotace,
2.

Termín: 30. 06. 2020
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2020 na realizaci dopravní výchovy dětí
na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými obcemi.
Termín: 30. 08. 2020

USNESENÍ č. 221/20/ZK
Individuální dotace na aktivity v oblasti dopravy – cyklodoprava a bezpečnost silničního
provozu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na aktivity v oblasti dopravy, níže uvedeným žadatelům o
dotaci na projekty ve výši 4.240.000 Kč:
1.
Poř. číslo
00262421
IČ
Příjemce
Obec Kořenov, Kořenov 480, 468 49 Kořenov
dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu

Most Orle

Účel projektu

rekonstrukce hraničního mostu

Název parametru
projektu

most

Měrná jednotka

ks

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice

1
5.000.000

60
3.000.000
investice

Termín realizace
projektu

1. 5. 2020 – 31. 10. 2021

Poř. číslo

2.
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IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

00262633
Město Železný Brod, náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod

Název projektu

Projektová příprava Greenway Jizera (úsek Železný Brod - Líšný)

Účel projektu

Projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a následně i pro
stavební povolení úseku Greenway Jizera ze Železného Brodu do Líšného včetně
vytvoření DSP a DPS.

Název parametru
projektu

projektová dokumentace

Měrná jednotka

komplet

Hodnota parametru

1

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

1.148.532

Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)

87,07

Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice

1.000.000
investice

Termín realizace
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

3.
28733932
Bezpečně na silnicích o. p. s.

Název projektu

Na kole jen s přilbou

Účel projektu

Cílem je snížení nehodovosti cyklistů prostřednictvím komunikační kampaně a o dodržování
bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz je kladen na používání bezpečnostních přileb.

Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru

Cyklomapy oblasti Jizerské hory
Reflexní materiály
Dopravně bezpečnostní akce
Ks
Ks
den
12000
1000
20

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

240.000
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Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)

100

Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice

240.000
neinvestice

Termín realizace
projektu

1. 2. 2020 – 31. 12. 2022

schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/557/2020 v rámci
podpory rekonstrukce hraničního mostu, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí
Kořenov se sídlem č. p. 480, 468 49 Kořenov, IČ 0026242,
2. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/558/2020 v rámci
podpory zpracování projektové dokumentace k realizaci cyklotrasy v úseku Železný Brod Líšný, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Městem Železný Brod, se sídlem
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633,
3. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/555/2020 v rámci
podpory komunikační kampaně o dodržování bezpečnostních zásad při jízdě na kole, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Bezpečně na silnicích o.p.s., se sídlem Valdštejnská
381/6, 460 01 Liberec, IČ 28733932
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat o přijatém usnesení výše uvedené příjemce dotace,
2.

Termín: 30. 06. 2020
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/555/2020, č. OLP/557/2020 a č. OLP/558/2020, po rozhodnutí o poskytnutí dotací
zastupitelstvem kraje.
Termín: 30. 07. 2020

USNESENÍ č. 222/20/ZK
Neposkytnutí účelových dotací na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard z rozpočtu
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje na aktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, IDOL a
Opuscard, níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 225.000 Kč:
27423069
IČ
Příjemce
KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Lužický motoráček 2020

162

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020
Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických vozidel vč. propagace Libereckého kraje, integrovaného dopravního
systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní karty
Účel projektu
OPUSCARD. Konkrétně se jedná o provoz historického vlaku jezdícího v trase
Česká Kamenice – Jedlová – Česká Lípa – Mimoň – Jablonné v Podj. – Liberec
a zpět každou sobotu o letních prázdninách tj. od 4.7. – 29.8.2020.
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru

Jízdy Lužického motoráčku
Údržba motorového vozu
Propagace v Brožuře Kalendář nostalgických výletních vlaků
vlkm
ks
ks
1.800
1
10.000

Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice

225.000

100
225.000
neinvestice

Termín realizace
projektu

1.6.2020 – 30.9.2020

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat o přijatém usnesení neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje žadatele KŽC Doprava, s.r.o.,
Meinlinova 336, 190 16 Praha 9.
Termín: 30. 06. 2020
USNESENÍ č. 223/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 175/20 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond,
odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a
6.3 podpora projektové přípravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 175/20, kterým se v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor
dopravy:
1. snižují výdaje v celkové výši 6.400.000 Kč, a to u:
a) nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši 4.200.000 Kč,
2.

b) nespecifikované rezervy „Podpora projektové činnosti“ ve výši 2.200.000 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 6.400.000 Kč, a to u akce:
a) Přeložka a rekonstrukce cyklotrasy v k.ú. Jistebsko ve výši 1.464.439 Kč,
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b)
c)

Cyklostezka svaté Zdislavy, úsek Jítrava I. etapa ve výši 2.000.000 Kč,
Cykloturistické trasy I. etapa Vítkovice v Kr. - trail Pohoda ve výši 506.822 Kč,

d)
e)
f)

Traily pro rozvoj sportovních dovedností ve výši 228.739 Kč,
Lípa - Bor na kole, úsek Česká Lípa - Pihel - PDSP ve výši 500.000 Kč,
Cyklostezka svaté Zdislavy, úsek Jítrava II. etapa ve výši 140.000 Kč,

g)
h)

PDSP pro Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany ve výši 800.000 Kč,
Pěnčín u JBC, přeložka cyklotras č. 4247 a 4249 ve výši 365.480 Kč,

i) Cyklostezka Česká Kamenice - Kamenický Šenov - PDSP ve výši 294.520 Kč,
j) Cyklostezka podél silnice I/65 - PDSP ve výši 100.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu 4.200.000 Kč
a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu 2.200.000 Kč níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekty ve výši:
PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY – Podpora výstavby a rekonstrukce
pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem,
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek
Libereckého kraje:
Poř. číslo
IČ

2.
00262501

Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

Obec Pěnčín, č. p. 57, 468 21 Pěnčín

Název projektu

Přeložka a rekonstrukce cyklotrasy na p.p.č. 775/3 a 775/5 v k.ú. Jistebsko

Účel projektu

rekonstrukce povrchu komunikace vč. přeložky cyklotras č. 4247 a 4249
propojující Hřebenovku, cyklotrasu Odra Nisa a Greenway Jizera pro zvýšení
bezpečnosti cyklistů

Název
parametru
projektu

rekonstrukce cyklotrasy,
technický dozor investora

Měrná jednotka

bm
ks

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

397
1
2.998.879,84

48,83
1.464.439
investice
1.4. 2020 – 30.12.2023
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Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

3.
00276031
Obec Rynoltice, č. p. 199, 463 55 Rynoltice

Název projektu

Cyklostezka svaté Zdislavy úsek JÍTRAVA I. etapa

Účel projektu

výstavba cyklostezky se smíšeným provozem a rekonstrukce komunikace pro
cyklodopravu, podél komunikace I/13

Název
parametru
projektu

délka cyklostezky
délka komunikace pro cyklodopravu
m
m
829
123

Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

3.229.302

61,93
2.000.000
investice
1.1.2020 – 31.12.2021

Poř. číslo

6.

IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

06438407
NORTH BIKE CLUB, spolek, Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou

Název projektu

Traily pro rozvoj sportovních dovedností a vyžití pro malé i velké

Účel projektu

vybudování 3 trailů pro všechny věkové i zkušenostní kategorie cyklistů

Název
parametru
projektu
Měrná jednotka

budování trailů
vybudování trailů
označení trailů
označení trailů
metr (celkem)
ks
% z tras
ks z tras

Hodnota
parametru

980
3
100
3

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

466.813
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Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

49

Max. výše
dotace (Kč)

228.739

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

neinvestice
1.3.2020 – 31.10.2020

5.
00276260
Obec Vítkovice, č.p. 243, 512 38 Vítkovice

Název projektu

Cykloturistické trasy I. Etapa Vítkovice v Krkonoších - trail Pohoda

Účel projektu
Název
parametru
projektu

posílení nabídky volnočasových a sportovních aktivit v obci

Měrná jednotka

m2

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

trasa singltreku

1600

724.031,50

70
506.822
investice
1.5.2020 – 30.6.2021

PROGRAM 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY - Podpora projektové přípravy
výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek
se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a
terénních cyklistických stezek Libereckého kraje:
Poř. číslo

1.

IČ

00260428

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Město Česká Lípa

Název projektu

Lípa - Bor na kole (úsek Česká Lípa - Pihel) - projektová dokumentace

Účel projektu

zpracování projektové dokumentace pro segregovanou cyklotrasu z České Lípy do Pihelu

Název parametru
projektu

Projektová dokumentace pro společné provedení povolení stavby
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Měrná jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

750.000

Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)

66,67

Max. výše dotace
(Kč)

500.000

Investice/
neinvestice

investice

Termín realizace
projektu

1.10.2020 – 31.12.2022

Poř. číslo

3.

IČ

72559616

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

CYKLOSTEZKA SV. ZDISLAVY NOVÝ BOR - BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU, d.s.o., náměstí
Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

Název projektu

Cyklostezka svaté Zdislavy - úsek JÍTRAVA II. etapa

Účel projektu

úprava PD DSP v km 0,000 -0,390 km Cyklostezka podél silnice I/13, úsek Jítrava, Cyklostezka
sv. Zdislavy

Název parametru
projektu

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Měrná jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

200.000

Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)

70

Max. výše dotace
(Kč)

140.000

Investice/
neinvestice

investice

Termín realizace
projektu

1.5.2020 – 31.12.2021

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

6.
00276227
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
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Název projektu

Projektová příprava DSP pro Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany

Účel projektu

zpracování projektové dokumentace pro SP cyklostezky Greenway Jizera v úseku Turnov Svijany, navazuje na zpracovanou DÚR

Název parametru
projektu

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti a správních poplatků

Měrná jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

1.200.000

Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)

66,67

Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

800.000
investice
1.3. 2020 – 30.12. 2023

Poř. číslo

7.

IČ

00262501

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Obec Pěnčín, č. p. 57, 468 21 Pěnčín

Název projektu

Pěnčín u Jablonce nad Nisou, přeložka cyklotras č. 4247 a 4249

Účel projektu
Název parametru
projektu

Měrná jednotka

Hodnota
parametru

vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vybudování
přeložek pro cyklotrasy
Předprojektová příprava včetně potřebných průzkumů a rozborů území a geodetické zaměření
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení
Zajištění inženýrské činnosti
Dopracování projektové dokumentace pro zadání stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace
(Kč)

522.115

70
365.480

Investice/
neinvestice

investice
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Termín realizace
projektu

1.4.2020 – 30.12.2023

Poř. číslo
IČ

10.
00262544

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Obec Rádlo, č.p. 252, 468 03 Rádlo

Název projektu

Cyklostezka podél silnice I/65 - Projektová dokumentace

Účel projektu

pořízení projektové dokumentace pro ohlášení stavby k chybějícím úsekům cyklostezky
propojující Jablonec nad Nisou s Rádlem

Název parametru
projektu

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
soubor

Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

1
200.000

Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)

50

Max. výše dotace
(Kč)

100.000

Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

neinvestice
1.4.2020 – 31.12.2020
9.
00261220
Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

Název projektu

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov

Účel projektu

navržení trasování cyklostezky v úseku mezi městy Česká Kamenice - Kamenický Šenov, dojde
k odklonění části cyklistů z I/13

Název parametru
projektu

Projektová dokumentace pro vydání společného územní a stavební povolení
Inženýrská činnost
ks
ks
1
1

Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

420.742,90

Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)

70
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Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

2.

294.520
investice
1.5.2020 – 31.5.2022

o neposkytnutí dotace následujícím subjektům kvůli vyřazení jejich žádostí z hodnocení
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy z důvodu administrativního nesouladu podaných
žádostí s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci:
Poř. číslo
IČ

1.
00276057

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Název projektu

Rekonstrukce lávky pod mostem u "Kroupů", napojení na Greenway Jizera

Účel projektu

rekonstrukce lávky pod mostem u "Kroupů", která spojuje Dolní Rokytnici n.J. s
Blanskem (napojení na Greenway Jizeru).

Název parametru
projektu

Rekonstrukce lávky
ks

Měrná jednotka

1

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

3.569.989

50

Max. výše dotace
(Kč)

1.784.994

Investice/
neinvestice

neinvestice

Termín realizace
projektu

18.5.2020 – 31.12.2020

Důvod
administrativníh
o nesouladu

Žadatel nedodal Rozhodnutí nařízení nutných zabezpečovacích prací v termínu podání
žádostí do 7.2.2020.

Poř. číslo
IČ

7.
00275778

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Město Jablonec nad Jizerou, č.p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Název projektu

Úprava stávající části cyklotrasy č.8 v městské části Stromkovice

Účel projektu

zlepšení stavebního stavu cyklotrasy v západních Krkonoších ve směrech Rezek Horní Dušnice, Bratrouchov
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Název parametru
projektu

Oprava části cyklotrasy
m2

Měrná jednotka

2970

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

813.217

69,26

Max. výše dotace
(Kč)

564.217

Investice/
neinvestice

neinvestice

Termín realizace
projektu

1.1.2020 – 30.9.2021

Důvod
administrativníh
o nesouladu

Žadatel požadoval podporu opravy komunikace, což toto vyhlášení nepodporuje.

3.

o neposkytnutí dotace následujícímu subjektu z hlediska nedostatečné finanční alokace a
návrhu úpravy celkových výdajů a výše dotace, kdy žadatel sníženou dotaci odmítl v rámci
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy: 506.822 Kč

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu

Měrná jednotka

Hodnota
parametru

4.
00262455
Město Lučany nad Nisou, č.p.333, 468 71 Lučany nad Nisou
Stezka pro nemotorovou dopravu - Lučany nad Nisou
rekonstrukce povrchu stávající komunikace pro cyklodopravu a dvou jednosměrných
cyklostezek na cyklotrase Odra Nisa.
Vybudovaná nová cyklostezka
Vybudovaná nová cyklostezka
Rekonstrukce povrchu stávající pozemní komunikace
Rekonstrukce povrchu stávající pozemní komunikace
m
m
m
m
78
57
557
218

Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)

2.449.726,04

49
1.200.365,76
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Investice/
neinvestice

investice

Termín realizace
projektu

1.1.2020 – 31.12.2021

Žadatel odmítl dotaci z hlediska nedostačující finanční alokace a návrhu úpravy
Důvod
celkových výdajů a výše dotace. Za poníženou dotaci nelze projekt realizovat. Žadateli
administrativníh
byla nabídnuta úprava celkových výdajů na 1.034.330,60 Kč a výše dotace 506.822 Kč.
o nesouladu
Odmítnutá dotace byla nabídnuta dalšímu žadateli v pořadí.

4.

o neposkytnutí dotace následujícímu subjektu z hlediska nedostateční finanční alokace a
návrhu úpravy celkových výdajů a výše dotace, kdy žadatel sníženou dotaci odmítl v rámci
programu 6.3 Podpora projektové přípravy: 76.643,80 Kč
Poř. číslo
IČ

11.
00483362

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Obec Chlum, č.p. 95, 472 01 Chlum

Název projektu

Projektová příprava nové komunikace pro nemotorovou dopravu v obci Chlum,
okr. Česká Lípa - DÚR, DSP

jedná se o 1,5 km trasy vedoucí po bývalé silnici III. tř a po MK. Cílem je vyloučení
nemotorové dopravy z komunikace I/9 a propojení Machovo jezero - Chlum - Zahrádky
Projektová příprava DÚR, vč. požadovaného geodetického zaměření a průzkumů, vč.
související inženýrské činnosti
Název parametru
Projektová příprava DSP, vč. požadovaného geodetického zaměření a průzkumů, vč.
projektu
související inženýrské činnosti
ks
Měrná jednotka
ks
1
Hodnota
1
parametru
Celkové
plánované
248.837
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
69,29
nákladech
projektu (%)
Účel projektu

Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Důvod
administrativníh
o nesouladu

5.

172.419,16
investice
1.3.2020 – 31.12.2022
Žadatel odmítl dotaci z hlediska nedostačující finanční alokace a návrhu úpravy
celkových výdajů a výše dotace. Za poníženou dotaci nelze projekt realizovat. Žadateli
bylo nabídnuto ponížení celkových výdajů projektu na 110.613 Kč a dotaci 76.643,80
Kč. Odmítnutá finanční část byla nabídnuta dalšímu žadateli v pořadí.

o zařazení projektů, oblast podpory Doprava, program č. 6.3 Podpora projektové přípravy níže
uvedených žadatelů, které splnily závazné podmínky vyhlášení, získaly v bodování méně bodů
a nemohly tak být podpořeny z důvodu vyčerpání alokace výzvy, do zásobníku projektů
daného vyhlášení:
PROGRAM 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY - Podpora projektové přípravy
výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se
smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních
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cyklistických stezek Libereckého kraje:
Poř. číslo
Počet bodů
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

2.
7,4
70852871
Mikroregion Tanvaldska, dobrovolný svazek obcí

Název
projektu

Singltreky Tanvaldsko

Účel projektu

propojení stávajících značených cyklotras Mikroregionu vč. vybudování
nových terénních úseků a bikeparků

Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

projektová dokumentace pro stavební povolení
kus
1
1.142.860

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
Počet bodů
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru

70
800.000
investice
1.2.2020 – 31. 12. 2022

5.
5,4
70809721
Mikroregion Podralsko, dobrovolný svazek obcí
Cyklostezka Panenský potok - úsek 11, Brniště - Velký Valtinov
dokumentace pro územní řízení, propojení obce Brniště a Velkého Valtinova, vč.
popsání vlivu na ŽP, inž. a geolog. průzkum, zaměření, rekognoskace
dokumentace pro územní řízení
ks

1
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
Počet bodů
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

705.000

69,5
490.000
neinvestice
1.4.2020 – 31.12.2020

4.
4,4
00672025
Obec Jindřichovice pod Smrkem, č. p. 245, 463 66 Jidřichovice pod Smrkem

Cyklostezka Jindřichovice pod Smrkem "Po zrušené trati ke státní hranici
CZ/PL"
Projektová příprava v koridoru tělesa bývalé zrušené železniční trati Jindřichovice
Účel projektu
- Wolimierz v PL
Název
Projektová příprava
parametru
projektu
Měrná
ks
jednotka
Hodnota
1
parametru
Celkové
plánované
700.000
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
70
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
Počet bodů
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

490.000
investice
1.1.2020 – 29.12.2023

8.
3,4
70200734
Mikroregion Císařský kámen, dobrovolný svazek obcí

174

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020
Územně technická studie a předprojektová příprava ke stavebnímu záměru
Cyklostezka podél silnice I/65, úsek Rádelský mlýn (Hodkovice nad
Mohelkou) - Rychnov u Jablonce nad Nisou
Územně technická studie a předprojektová příprava ke stavebnímu záměru
Cyklostezka podél silnice I/65, úsek Rádelský mlýn (Hodkovice nad Mohelkou) Účel projektu
Rychnov u Jablonce nad Nisou - projekt řeší propojení trasy č.3038 Odra Nisa cyklotrasy 14B
Název
Územně – technická studie
parametru
Předprojektová příprava
projektu
Název
projektu

Měrná
jednotka

ks
ks

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

1
1
620.000

70
434.000
investice
10.1.2020 – 30.12.2023

schvaluje
1. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy,
2. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.3 Podpora projektové přípravy
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.

3.

Termín: 31. 07. 2020
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat o přijatém usnesení výše uvedené příjemce dotace,
Termín: 30. 06. 2020
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy a č. 6.3 – podpora projektové přípravy, dle
schválených vzorů, po rozhodnutí o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje.
Termín: 30. 08. 2020

USNESENÍ č. 224/20/ZK
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Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 178/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v
kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve
vlastnictví kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 178/20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 2.022.233 Kč, a to u akce:
a) II/278 Český Dub, sanace opěrné zdi ve výši 416.745 Kč,
2.

b) II/288 Železný Brod ve výši 1.605.488 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši
2.022.233 Kč tak, že se:
a) snižují výdaje v celkové výši 6.571.211 Kč, a to:
- u akce „Most ev. č. 260-001 za Dubou v rokli“ ve výši 105.111 Kč,
- u nespecifikované rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 6.466.100
Kč,

b) navyšují výdaje u akce „III/2635 Stvolínky“ ve výši 8.593.444 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: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 225/20/ZK
Postup Libereckého kraje k zajištění linkové autobusové dopravy v oblasti „Západ“ –
Českolipsko v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31 Af 70/2018 -131
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31 Af 70/2018 -131 o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 6. 2018, č. j. ÚOHS-R0057/2018/VZ18785/2018/323/EBr,
schvaluje
další postup dle usnesení zastupitelstva kraje č. č. 463/19/ZK ze dne 22.10.2019 a obnovení jednání
s akcionáři společnosti ČSAD Česká Lípa, a.s.
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat zastupitelstvo kraje o dalším postupu Libereckého kraje k zajištění linkové autobusové
dopravy v oblasti „Západ“ – Českolipsko.
Termín: 25. 08. 2020
USNESENÍ č. 226/20/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 6. 5. 2020 do 9. 6. 2020
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a na 13., 14.,
15. a 16. mimořádném zasedání rady kraje
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2020
d)
Aktuální informace v kauze rozšíření dolu Turów
e)
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2018
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f)

Výroční zpráva za rok 2019 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace
g)
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu za rok 2019
h)
Výroční zpráva akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2019 a
účetní závěrka společnosti za rok 2019
i)
Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje
j)
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“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 6. 5. 2020 do 9. 6. 2020
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a na 13., 14., 15. a 16.
mimořádném zasedání rady kraje
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2020
d)
e)

Aktuální informace v kauze rozšíření dolu Turów
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2018

f)
g)

Výroční zpráva za rok 2019 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za rok 2019

h)

Výroční zpráva akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2019 a účetní
závěrka společnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje
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“

i)
j)

USNESENÍ č. 227/20/ZK
Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
se Seznamem významných akcí podporovaných Libereckým krajem (aktualizace 2020).
USNESENÍ č. 228/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 203/20 – Upravený rozpočet na rok 2020 Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace a Dohoda o narovnání mezi
společnostmi Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. a Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 203/20, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 934 08 - Lesnický fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy o částku 199.208,48 Kč,
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b)

2)

navyšují výdaje v kapitole 913 08 - Příspěvkové organizace, odbor životního prostředí a
zemědělství, dílčí ukazatel Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje o částku
199.208,48 Kč,
návrh Dohody o narovnání mezi Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s. a Střediskem
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, která bude uzavřena po
vyhotovení rozhodnutí zakladatelů společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. o změně
právní formy společnosti na zapsaný ústav,

3)

upravený rozpočet Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
na rok 2020
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 229/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 204/20 - poskytnutí návratné finanční výpomoci
společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., záměr přesunu Střediska ekologické
výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace do areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 204/20, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 934 08 - Lesnický fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy o částku 561.274,04 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 08 - Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, a
to zavedením specifického ukazatele NFV - Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. ve výši
561.274,04 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 561.274,04 Kč Ekocentru Oldřichov v Hájích
o.p.s., se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475, z rozpočtu Libereckého
kraje za účelem vyřešení aktuální platební neschopnosti, s termínem splatnosti vratky Libereckému
kraji do 31. prosince 2021,
schvaluje
1) znění smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1513/2020, mezi Libereckým krajem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s., se sídlem
Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ 25430475, která bude uzavřena po vyhotovení
rozhodnutí zakladatelů společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., o změně právní
formy společnosti na zapsaný ústav,
2) záměr přesunu sídla Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
do areálu ekologické výchovy Ekocentra Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích 5, 463 31
Chrastava
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: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit podpis smlouvy č. OLP/1513/2020,
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mezi Libereckým krajem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s., v případě kladného
rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje a po vyhotovení rozhodnutí zakladatelů společnosti o změně právní formy.
Termín: 31. 07. 2020

1.

2.

Amantani /
společnost
s ručením
omezeným

BEZMEZE
R / obecně
prospěšná
společnost

Název projektu Sídlo/bydli
účel projektu ště

Korálkové
workshopy
v Muzeu výroby
korálků/
Workshopový
program pro
turisty mířící do
oblasti Jizerských
hor v prostorách
Muzea výroby
korálků
Particoloured
ART / Navázání
na historii místa,
oživování
historických
tradic,
rekonstrukce ruční
tradiční výroby manufaktury na
výrobu dóz
ztvrzeného papíru
a malířské školy,
která dala základ
všem uměleckým
průmyslovým
školám v kraji.

Nádražní
1195/8,
46601
Jablonec
nad Nisou

Rozhodující
závazné
IČ/nar. výstupy
projektu

pracovní stůl
– 2ks
židle – 10ks
webová
stránka – 1ks
reklamní
28748425 materiály –
5000 ks
výukové
hodiny 500
hod
materiál –
100kg

28.65

50
000

De minimis

č.

Příjemce
forma

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)
Dotace v maximální
výši (Kč)
Termín realizace
projektu

USNESENÍ č. 230/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 196/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6
Řemeslná a zážitková turistika 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 196/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nespecifikované rezervy
programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, ve výši 854.527 Kč a současně se navyšují, zavádí
nové specifické ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond, program 7.6 Řemeslná a zážitková
turistika 2020, v úhrnném objemu 854.527 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, v úhrnném objemu 854.527 Kč, níže
uvedeným příjemcům:

1.4. –
ano
31.12.2020

lektor – 4

Komenské
osoby
workshop –
ho207,
12 dní
46802
50
02488027 přednáška –
21.46
000
Rychnov
6 hodin
u Jablonce
divadelní
vystoupení –
nad Nisou
2 hodiny
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3.

4.

5.

6.

Brána
Trojzemí /
státní
příspěvková
organizace

Pohádková místa
na Hrádecku /
Součástí webové
prezentace města
je virtuální
průvodce po
zajímavých
místech Hrádecka.
V rámci projektu
jej rozšíříme o 10
cílů určených
rodinám, k
propagaci
průvodce vydáme
tištěný leták. Nové
cíle budou
vycházet z
autorských
pohádek z
Hrádecka.

DMO
Lužické a
Žitavské
hory / spolek

Zážitková Pivní
stezka Lužických
hor/ Cílem
projektu je
podpora místních
podnikatelů,
propojení jejich
nabídky služeb a
zážitku z řemeslné
výroby pivovarů
pro návštěvníky,
seznámení s
historií
pivovarnictví v
území a propagace
dalších
turistických
zážitků a cílů.

G&B beads
/
společnost
s ručením
omezeným

Audiovizuální
expozice do
Muzea výroby
korálků / Pořízení
audiovizuální
expozice, aktivní
zapojení
návštěvníků
muzea, zajímavá
edukativní forma
prezentace
historie

G300-spolek
/ spolek

Projekt civilizace
/ Vytváření
projektu Civilizace
a jeho propagace
jako netradičního
zážitkového
turistického cíle v
Liberci (podrobný
popis viz příloha).

Horní
náměstí
71, 46334
Hrádek
nad Nisou

Nová místa
ve virtuálním
průvodci –
10ks
Propagační
leták
k virtuálnímu
průvodci –
8000 ks
50
01851969 Leták
41.67
000
s questingov
ými trasami
(CZ) –
5000ks
Leták
s questingov
ými trasami
(D) – 3000
ks

1.2. –
ne
15.12.2020

Dolní
Prysk 17,
74115
Prysk

Prohlídky,
exkurze
v pivovaru –
5ks
plánek pivní
stezky –
3000 ks
úpravy
webových
07195371
stránke – 1ks
online
reklama –
kampaň –
3ks
mapa
v polském
jazyce –
3000ks

50.00

50
000

1.1. –
31.12.
2020

Janovská
132/39,
46604
Jablonec
nad Nisou

audiovizuáln
í expozice –
1ks
návštěvníci –
600 osob
27301745
tablet – 8ks
anglická
mutace – 1ks
německá
mutace – 1ks

28.43

50
000

1.4. –
ano
31.12.2020

Papírová
537,
46001
Liberec

Umístění
fotografií
kanálových
poklopů z
ČR a ze
27022323 světa do
virtuálního
průvodce
(www.civiliz
ace.info) –
200ks

48.54

50
000

1.1. –
31.12.
2020
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7.

8.

9.

10.

GDSH
DIGITAL/
společnost
s ručením
omezeným

Vetřelci a
plameňáci
Liberce / Cílem
projektu je
nabídnout
návštěvníkům
Liberce pomocí
jednoduše
stažitelné mobilní
aplikace nový
produkt
cestovního ruchu
zaměřený na
zážitkovou
turistiku. Jedná se
o čtyři, resp. pět,
tematických
(zážitkových)
okruhů po umění
ve veřejném
prostoru.

KulturaDok
sy.cz/ státní
příspěvková
organizace

Čtyřlístková
mapa zážitků /
Rozšíření
turistické nabídky
a zavedení
produktu
cestovního ruchu
zaměřeného na
zážitkovou
turistiku.

Valdštejns
ká 251,
47201
Doksy

herní trasa s
tématem
Čtyřlístku –
1 trasa
microwebsite
50
48282898
39.37
projektu –
000
1ks
tištěná mapa
zážitků –
15 000 ks

1.2. –
ne
31.12.2020

Kulturní a
informační
středisko /
státní
příspěvková
organizace

Tovaryšem
čtvera řemesel
aneb Tradiční
řemesla
Lomnicka slovem
a činem /
Regionální
(celokrajský)
projekt určený
široké cílové
skupině účastníků
– turistů z regionu
a Libereckého
kraje (a především
dětem) je díky
svému cíli,
zaměření a
bohaté, žánrově
různorodé
program. nabídce
dlouhodobě
udržitelným
produktem.

čp.4,
workshopy –
51251
8ks
29
29.90
Lomnice 70949468 propagační
000
materiál
–
nad
500ks
Popelkou

1.4. –
ne
31.12.2020

Ludmila
Vondrová Bylinky
z ráje /
fyzická osoba
podnikající

Bylinkářem
v Českém ráji
zážitkem /
Účelem projektu je
příprava,
propagace a
realizace
bylinářských
workshopů v
levandulové a
bylinné zahradě
„Bylinky z ráje“ v
sezóně 2020.
Jedná se o pilotní
ročník
bylinkářských
workshopů pro
veřejnost.

Sněhov
689,
46822
Malá
Skála

Počet
vytvořených

Chotěšovs
interaktivníc
ká 680/1,
h audio
29126495
průvodců
19000
v mobilní
Praha

55.74

50
000

1.4. –
ano
31.12.2020

aplikaci –
1ks

Webová
prezentace
nabídky
workshopů
49
12591378 příprava a
50.00
450
realizace
jednodenních
workshopů –
5
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11.

Máchův
kraj destinační
managemen
t / spolek

12.

Město
Jablonné
v Podještědí
/ obec

13.

Město
Železný
Brod / obec

14.

Místní akční
skupina
Krkonoše /
spolek

TOP 10 Máchova
kraje pro rodiny
s dětmi /
Rozšíření
turistické nabídky
a zavedení
produktu
cestovního ruchu
zaměřeného na
zážitkovou
turistiku na území
Máchova kraje.
Nejstarší historie
města Jablonné
v Podještědí
pomocí mobilní
aplikace /
Návštěvníci se
pomocí aplikace
seznámí s historií
města. Nabyté
znalosti a poučení
z historie, které
získávají při
využití aplikace,
pomohou
uvědomit si
cílovým skupinám
důležitost naší
historie, pochopit
vztah k rodnému
místu.

Putování po
stopách skřítka
Střípka /
Rozšíření a
zkvalitnění
turistické nabídky
ve městě Železný
Brod.
Krakonošova
stopa po
řemeslech,
tradicích a
originálních
produktech /
Hlavním cílem
stopy je otevřít
cestu
návštěvníkům hor
k řemeslům,
vesnickému životu
a regionálním
produktům
Krkonoš
prostřednictvím
workshopů
pořádaných ve
spolupráci se
členy - Krkonoše
originální produkt
a členy MAS
Krkonoše.

náměstí
Republiky
193,
47201
Doksy

DL letáčky
top 10
zážitkových
míst pro
rodiny
s dětmi –
50000ks
07115636 promovideí
vítěze
hlasování
v TOP 10
(5min) – 1
marketingov
á kampaň na
FCB - 1

50
000

1.2. –
ne
31.12.2020

náměstí
Míru 22,
mobilní
50
00260576
66.67
47125
aplikace- 1ks
000
Jablonné v
Podještědí

31.1. –
ne
31.12.2020

50.00

náměstí 3.
seminář –
května 1,
workshop –
1.7. – 30.9.
00262633 8 hodin
47.62 9077
ne
46822
2020
kulturní akce
Železný
– 60 dní
Brod

Prostřední
39, 54341
Lánov

Akce – 3
workshopy
Soutěž o
nejzajímavěj
ší foto
regionálního
50
27005844 výrobku – 10 68.97
000
ks
publikace –
500 ks
propagace
(článek,
blog) – 5ks
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15.

16.

17.

18.

Muzeum
skla a
bižuterie v
Jablonci
nad Nisou /
státní
příspěvková
organizace

Řemeslné a
zážitkové
programy a
propagace aktivit
muzea / Realizace
zážitkových a
řemeslných
programů a aktivit
pro návštěvníky
včetně propagace
aktivit muzea
zaměřená na
rozšíření turistické
nabídky v
Libereckém kraji.

Obec Pěnčín
/ obec

Zažij Kittelův
dům / Tradiční
řemesla – rozvoj
ukázek / exkurzí s
možným
vyzkoušením si
daného řemesla
pro návštěvníky
Zážitkové
programy –
workshopy, dílny,
prohlídky. Tvorba
a tisk
propagačních
materiálů.

Pěnčín 57,
46821
Pěnčín

Pivovar
Svijany /
akciová
společnost

Svijanská
putovní Arcana /
Účelem je
vytvoření venkovní
hry pro rodiny s
dětmi, která je
provede méně
frekventovanými
místy v okolí
Svijan. Trasa
dlouhá cca 1,8 km
bude obsahovat
úkoly, šifry,
hádanky. Na konci
hráči objeví
poklad.

stanovišť –
Svijany
8ks
25, 46346 25035207 počet
Svijany
odehraných

Rautis /
akciová
společnost

Rozšíření cílové
skupiny
návštěvníků
exkurzí a zvýšení
komfortu
v kreativní dílně /
Cílem první části
projektu je rozšířit
cílovou skupinu
návštěvníků
exkurzí na oblast
Polska. Druhá
část projektu má
za cíl zvýšit
stávajícím
návštěvníkům
komfort v kreativní
dílně - jedná se o
realizaci nového
osvětlení.

U Muzea
Řemeslné a
398/4,
zážitkové
30
00079481
27.27
46601
programy – 8
000
Jablonec
akcí
nad Nisou

1.1. –
ne
31.12.2020

Kostýmy –
bylinář – 2ks
produkt –
zážitková
49
00262501 prohlídka
49.49
000
s bylinkářem
–1
řemeslné dny
– 4 dny

1.4.2020 –
ne
15.11.2020

Počet
40
000

1.1. –
ano
31.12.2020

webové
stránky
v polštině 1ks
tisk
propagačních
materiálů –
8000ks
50
64052923
69.44
osvětelní
000
kreativní
dílny – 1ks
překlady čjpl – 20
normostran
fotografie –
15ks

1.1. –
ano
31.12.2020

49.38

her – 20ks

Poniklá
151,
51242
Poniklá
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19.

2)

U Božích
muk 22,
54101
Trutnov

13.1. –
ne
31.12.2020

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, níže uvedeným subjektům z důvodu
nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace dotačního
programu:
čís.

1.

Tkalcovské
muzeum /
spolek

Historická
textilní řemesla
Krkonoš / Rozšířit
nabídku
zážitkových
exkurzí a
interaktivním
neformálním
způsobem
seznamovat turisty
s tradičními
řemesly Krkonoš,
zvýšit nabídku i
mimosezónních
aktivit v
Krkonoších.

Zážitkové
exkurze – 10
aktivit
celostátní
tkalcovský
seminář – 2
dny
Interaktivní
prohlídky
s předvádění
m řemesel –
60 dnů
vzdělávací
programy –
25 dnů
48
22680152
19.35
řemeslné
000
workshopy a
textilní dílny
– 25 aktivit
tradiční akce,
mezigenerač
ní tvoření –
70
návštěvníků
výstava
Historická
textilní
řemesla –
600
návštěvníků

Žadatel

Helena Paterová

Název projektu

Sídlo/bydliště

Poznávání tradičního řemesla
Českého Ráje: Sklářstvískleněný šperk

Záhoří-Pipice 34,
51301 Semily
Poustkač.e. 1,
46401 Višňová

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace v
Kč

69865230

49 980

66644861

50 000

06070965

50 000

2.

Ing. Miroslav Novák

Výlety za keramickým
příběhem

3.

Krasohled Liberec
s.r.o.

Tvořivé zážitky I.

4.

Papyrea, z.s.

Workshopy v Ruční papírně
Papyrea

Zdislava 87,
46353 Zdislava

22901884

49 000

5.

Svaz výrobců skla a
bižuterie

Do Jablonce za sklem a
bižuterií

Palackého
3479/41, 46601
Jablonec nad
Nisou

60253207

49 000

Rybářská
2288/18, 46601
Jablonec nad
Nisou

75902770

50 000

6.

3)

Ing.Tereza
Vokurková

Zahrady průmyslníků 2020 –
exkurze, webové stránky

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2020, níže uvedeným subjektům z důvodu
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rozporu s administrativními podmínkami programu:
čís.

Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace v
Kč

cool-NISA-tour
z.s.

Popularizace uměleckých Na Rybníčku
řemeslníků a výtvarníků z 387/6, 46007
Libereckého kraje
Liberec

05307520

60 000

Crystalex CZ,
s.r.o.

Masarykovo
Podpora zážitkové
nábřeží 236,
turistiky v rámci projektu 11000 Praha 1
Křišťálové údolí
– Nové město 28542673

28 608

Czech Gravity
Sports
Association, z.s.

Ve Smečkách
Airsoftbattles 2020 etapa: 11, 11000
Liberecký kraj
Praha 1
26566311

50 000

Memoart, o.p,s.

Pohádkový les plný
zážitků a interaktivních
exponátů

24688096

50 000

87882612

30 000

6.

V Osadě 276/3
PRESSPROJEK
Zažij řemeslo a turistiku v 40001 Ústí nad
T s. r. o.
Libereckém kraji
Labem
08371709

50 000

7.

Valdštejnské
imaginárium, z.ú. Dílny v Lodžii

1.

2.

3.

4.

5.

Rozstání 5,
46343 Světlá
pod Ještědem

Tvorba webových stránek
na kreativní dílny

Sedličky 4,
50601 Jičín

2346915

16 000

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.6 Řemeslná a
zážitková turistika, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020,
2)

Termín: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje 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 plné moci PM 20/2018.
Termín: 31. 08. 2020

USNESENÍ č. 231/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.7
Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory,
Máchův kraj a Lužické hory 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nespecifikované rezervy
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1.

2.

3.

DMO
Lužické a
Žitavské
hory, z.s.

Rozhodující
Název
závazné
Sídlo/by
projektu
IČ/nar. výstupy
dliště
účel projektu
projektu

Zlepšení
online
prezentace
destinace
Lužické hory

Dolní
Prysk 17,
47515
Prysk

66.67

trhací mapa A3
Geoturistika v
Máchově kraji
CZ + DE - 20
000ks

70.00

kampaně na
sociálních sítích
- 1ks tištěná
inzerce ve
vybraných
časopisech - 1ks

70.00

1.1.70 000 31.12.2 ne

020

07195371

Kuřívod
y 701,
47124
Geoturistika Ralsko
v Máchově
Geopark
Ralsko o.p.s. kraji
01834410
JIZERSKÉ
HORY Turistický
region
Jizerské
hory
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko
Podzimní
a
Tanvaldsko Jizerky

optimalizovaný
a responzivní
web - 1ks
videospot
Destinace - 1ks

De minimis

č.

Příjemce
forma

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)
Dotace v
maximální výši
(Kč)
Termín realizace
projektu

programu 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské
hory, Máchův kraj a Lužické hory 2020, ve výši 654 473 Kč a současně se navyšují, zavádí nové
specifické ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond, program 7.7 Podpora cestovního ruchu v
turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory 2020, v
úhrnném objemu 654 473 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše,
Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory 2020, v úhrnném objemu 654 473 Kč, níže
uvedeným příjemcům:

Nitransk
á 410/10,
46007
Liberec

75057760
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1.1.70 000 31.12.2 ne

020

1.1.70 000 31.12.2 ne

020
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Zámek 1,
54301
Vrchlabí

66.67

Krkonoše svazek měst Krkonoše na
síti
a obcí

inzerce v
tištěných
mediích - 2 ks
inzerce v online
deníku/
zpravodajském
portále -1
prezentace
Krkonoš na
doméně
www.CzechDay
s.cz vyhledávací
kampaně podpora
turistického
portálu - 2
70157898
kampaně

42.42

Máchův
kraj destinační
management
, z. s.

náměstí
Republik
y 193,
47201
Doksy

Elektronická
verze
turistických
novin -1ks
Vydání
turistických
novin a
distribuce do
krajů - 3 kraje
Výtisky
turistických
novin - 5000ks
Zapojené
subjekty do
realizace
projektu - 15
07115636
realizátorů

4.

5.

6.

7.

Turistické
noviny
Máchova
kraje

Pampeliš
ková
Občasník
508,
Stopy z mlhy 54102
Rýbrcoul - a hra Co
Trutnov
duch hor, z. vydaly
hlubiny země
s.
06624171

Sdružení
cestovního
ruchu
Jizerské
hory z.s.

Podpora
cestovního
ruchu v
centrální
oblasti
Jizerských
hor

8.
Sdružení
Český ráj, z. Pohádkový
Český ráj
s.

Pražská
4200/20,
46601
Jablonec
nad
Nisou

1.1.70 000 31.12.2 ne

020

1.2.70 000 31.1.20 ne

20

Vydání
občasníku - 4
vydání Počet
nových her v
roce 2020 - 3 hry
Počet her celkem
- 6 her Desková
hra - 1 hra

14.41

informační
letáčky Jizerky
Card - 8000ks

20,06

1.1.70 000 31.12.2 ne

020

1.1. –
70 000 31.12.2 ne

020

01285530

Antonína
Dvořáka
335,
51101
Turnov

Cestomapa za
pověstmi - 5000
ks Fotografie 20ks Audio
nahrávka pověstí
- 1ks Úpravy
webové
prezentace - 1ks
Propagační
předměty - 1
15045838
soubor

187

1.1. –
70.00

70 000 31.12.2 ne

020
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Zvýšení
aktraktivity
LBT pod
Svazek obcí Černou
Horní Labe Horou

9.

10.
Svazek obcí
Východní
Web DMO
Krkonoše

2)

Náměstí
69,
54671
Hostinné

Uprgrade
webových
stránek svazku 1ks

44.98

Webový portál 1ks

9.62

1.2. –
15 473 31.12.2 ne

020

71169431

Národní
199, 541
01
Trutnov

1.3. –
70 000 31.12.2 ne

020

71188371

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše,
Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory 2020 z důvodu rozporu s administrativními
podmínkami programu:
čís.

Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

IČ/nar.

1.

Pokračování v
propagaci
AJETO spol. sklářského řemesla Lindava 167,
48288586
široké veřejnosti v 471 58 Cvikov
s r.o.
podobě exkurzí a
foukání skla

2.

Memoart,
o.p,s.

3.

Muzeum
přírody
Český ráj
z.s.

4.

Valdštejnské Úprava webových
Sedličky 4,
stránek
imaginárium
506 01 Jičín
Valdštejnské lodžie
, z.ú.

Šifrovačky a
Rozstání 5,
hledačky v
463 43 Světlá
Lesoparku Horka pod Ještědem
Pozvání do
Českého ráje

Lošťáková
409, 506 01
Jičín

24688096

26634775

02346915

Požadova
ná výše
dotace v
Kč

50 000

Hodnocení komise

Nezpůsobilý žadatel;
nejedná se o organizaci
zajišťující destinační
management.

60 000

Nezpůsobilý žadatel;
nejedná se o organizaci
zajišťující destinační
management.

50 000

Nezpůsobilý žadatel;
nejedná se o organizaci
zajišťující destinační
management.

20 000

Žádost není podána v
tištěné podobě;
vyplněnné přílohy pro
program 7.9

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.7 Podpora
cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a
Lužické hory 2020, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020
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2)

Termín: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje 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 plné moci PM 20/2018.
Termín: 31. 07. 2020

1.

DMO
Lužické a
Žitavské
hory, z.s.

Rozhodující
Název
závazné
Sídlo
projektu
bydlišt IČ/nar. výstupy
účel
ě
projektu
projektu

Tipy na
cyklovýlety v
destinaci
Lužické hory
/ Cílem je
vytvoření
nabídky
zajímavých
cyklotipů pro
všechny
výkonnostní
stupně v celém
území
destinace s
přesahem do
území
Českého
Švýcarska,
Žitavských
hor a
Máchova
kraje.
Propagace
zajímavých
turistických
cílů a aktivní
turistiky v
území.

Dolní
Brožura - 5000ks
Prysk
1.1. –
Video spot - 3ks
07195371 Fam trip 1ks
17,
66.67 83 420 31.12.
Mediální kampaň
47515
2020
- 1ks
Prysk
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De minimis

č.

Příjemce
forma

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)
Dotace v
maximální výši
(Kč)
Termín realizace
projektu

USNESENÍ č. 232/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.9
Podpora nadregionálních témat a produktů 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nespecifikované rezervy
programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2020, ve výši 500 000 Kč a současně se
navyšují, zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond, program 7.9 Podpora
nadregionálních témat a produktů 2020, v úhrnném objemu 500.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitol,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2020, v úhrnném objemu
500.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši

ne
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2.

Geopark
Ralsko o.p.s.

Urbex v
Máchově
kraji - online
a cyklo, II.
díl / Zájem o
region
zaniklých vsí í
šetrná
turistika, má
pozitivní vliv
na rozvoj
regionu
postiženého
vysídlením a
okupací.
Cílem je
přivést do
krajiny
turisty,
přivést „nové
osadníky“,
přispět k
rozvoji
podnikání a
zvýšení životní
úrovně
obyvatel

3.

JIZERSKÉ
HORY Turistický
region
Jizerské hory
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko
a Tanvaldsko

Letní Jizerky
/ Účelem
projektu je
poskytnout
návštěvníkům
JH ucelené
informace o
nabídce pěší
turistiky a
cykloturistiky
a to za pomocí
map a brožur
s tipy na
výlety.

Krkonoše svazek měst
a obcí

Neznámé
Krkonoše /
Účelem
projektu je
částečná
úhrada
nákladů
souvisejících s
realizací
marketingovýc
h aktivit k
podpoře
celokrkonošsk
ého tématu
„Neznámé
Krkonoše“ a
tím rozšíření
nabídky
cestovního
ruchu
turistické
oblasti
Krkonoše a
tím LK.

4.

Brožura
cykloprůvodce 3000 ks
Akce - křest
01834410 průvodce - 1ks
Aktualizovaný
web
www.vistiralsko.
com - 1ks

Kuřív
ody
701,
47124
Ralsko

1.1. –
67.33 81 320 31.12.
2020

ne

Nitran
Trhací letní mapy
ská
Jizerských hor 1.1. –
410/10
5000ks
75057760 Brožury s tipy na 66.67 83 420 31.12.
,
2020
výlet pro pěší a
46007
cyklisty - 2000ks
Libere
c

ne

Zámek
1,
54301
Vrchla
bí

Blog/web na
podporu tématu
Neznámé
Krkonoše vytvoření,
grafika, správa,
plnění daty Tipy
na výlet
"Neznámé
70157898 Krkonoše" - 10ks
Fotografie s
tematikou
Neznámé
Krkonoše
(tisková kvalita) 15ks Přednáška
na téma Neznámé
Krkonoše - 1ks
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1.1. –
66.67 83 420 31.12.
2020

ne
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5.

6.

2)

Societas
Amicuum
Liberec
(SAL), z.s.

„VIA
SACRA a
další
duchovní
památky
jako nová osa
turistického
ruchu
Libereckého
kraje III
(Novoborsko,
Lužické
hory,
Českolipsko
a okolí) /
Cílem
projektu, již
jeho 3. části,
je vytvoření
materiálů pro
propagaci
významných
duchovních
míst
Libereckého
kraje
navazujících
na zastávky
poutní vesty
Via Sacra,
která jsou
zároveň i
výchozími
body pro další
turistické cíle.

Úpravy
webových
stránek
Antoní
www.albrechtzva
na
ldstejna.cz - 1ks
Dvořák
Aktualizovaná
15045838 brožura Po
a 335,
stopách
51101
Albrechta z
Turnov
Valdštejna 10000ks
Fotografie - 20ks

1.1. –
50.00 100 000 31.12.
2020

ne

Vytvoření
podkladů
(fotografie, popis
tras) 15 okruhů 15ks
Tištěná brožura 4000 Ks
Fam trip -1ks
05693381 Seminář pro
infocentra, tur.
Organizace s
prezentací
projektu a
návštěvou
vybraných cílů 1ks

1.1. –
58.62 68 420 31.10.
2020

ne

Pazder
kova
869,
46006
Libere
c6

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2020 z důvodu rozporu s
administrativními podmínkami programu
čís.

1.

Sdružení
Český ráj, z.
s.

Po stopách
Albrechta z
Valdštejna /
Účelem
projektu je
společná
propagace
tématu
Albrechta z
Valdštejna
turistickými
oblastmi
Český ráj,
Máchův kraj,
Jizerské hory
a Lužické
hory s cílem
zvýšení
návštěvnosti
míst
spojených s
touto
významnou
osobností.

Žadatel
Nadační fond
Jičín - město

Název projektu

Sídlo/bydliště

Festival Jičín - město pohádky
s podtitulem Voda voděnka

IČ/nar.

Denisova 400,
15056627
50601 Jičín
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Požadovaná
výše dotace v
Kč
80 000
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pohádky

2.

Propagace a popularizace

Spolek sympozia historie rytí skla na
rytého skla, z.s. Kamenickošenovsku

Osvobození
69, 47114
Kamenický
Šenov

68299656

100 000

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.9 Podpora
nadregionálních témat a produktů 2020, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020,
2)

Termín: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje 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 plné moci PM 20/2018.
Termín: 31. 07. 2020

USNESENÍ č. 233/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 205/20 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Kofinancování IROP a TOP a navýšení výdajů
kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt „Podpora procesů
střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ a
navýšení závazku projektu „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a
financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o
částku 164.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 05 – Spolufinancování EU,
odbor sociálních věcí, projekt „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a
financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ celkem o částku 164.000 Kč,
b) navýšení závazku spolufinancování projektu „Podpora procesů střednědobého plánování,
síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ z původní částky 628.552,47 Kč
na novou částku 792.552,47 Kč a její rozložení v letech 2017-2020 takto
2017 – 142,08 tis. Kč
2018 – 184,52 tis. Kč
2019 – 226,95 tis. Kč
2020 – 239,00 tis. 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: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 234/20/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/20 – 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 2.5 – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/20, kterým se upravují specifické ukazatele ve
výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v
úhrnné výši 1.999.998 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a
tradičních řemesel o celkovou částku 1.999.998 Kč
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.5 - Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.999.998 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a
tradičních řemesel v úhrnné výši 1.999.998 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
1.
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu

1
07834713
Jizerská Levandule s.r.o., Raspenava
Levandulovna
Aktualizace e-shopu s webovými stránkami, pořízení propagačních předmětů.
Certifikace eko zemědělství za účelem zviditelnění značky.
aktualizace e-shopu a webových stránek - soubor - 1, etikety, samolepky s logem
regionální produkt - ks - 1000, banner reklamní, roll-up - ks - 3, reklamní letáky - ks
- 1000, certifikace eko zemědělství - ks - 1
53.000

70
37.100
1.7.2020 - 30.06.2021

2
88091074
Pavla Petrnoušková, Raspenava
Střípky regionu VII.
Projekt plynule navazuje na nabídku produktu Krasohrátky rozšířením o další
druhy.S tím souvisí jejich prezentace a účast na propagačních akcích,a to i za
hranicemi regionu.Uvedené skutečnosti vedou k rozvoji a udržení firmy v krizové
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

době.
Prezentace na propagačních akcích - ks - 7, Pořízení propagačních předmětůreklamní roll-up,propagační letáky - ks - 2, Produktové štítky s logem - ks - 3000,
Pořízení strojů, nástrojů a vybavení - soubor - 1, Materiál na workshopy - soubor 1, Poplatek správci značky, webu, domény - ks - 3
166.700

29,99
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

3
14849631
Petr Novotný, Nový Bor
Novotny Glass Centrum
Podpora místní sklářské výroby a místních obchodních vazeb, zvýšení osvěty a
informovanosti.
Předváděcí akce a workshopy - ks - 3, Nákup vybavení - ks - 4, Opravy a údržba
strojů, nástrojů a vybavení - ks - 4, Nákup sklářských nůžek - ks - 12, Zřízení eshopu, aktualizace a provoz stránek - ks - 1, Reklamní nosiče, bannery, roll-upy ks - 4, Letáky - ks - 2000
170.000

29,42
50.000
1.7.2020 - 31.12.2020

4
06581218
VRABEC V-Servis s.r.o., Šimonovice
Realizace nových webových stránek
Zvýšit povědomí o naších výrobcích. Informovat nakupující o jejich kvalitě a
ekologické výrobě. Lepší prezentace.
Webová prezentace - soubor - 1
35.000
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu

Parametry
projektu

Celkové
plánované

70
24.500
1.7.2020 - 30.06.2021

5
27898580
Blooman Reality s.r.o., Praha/Jablonec nad Nisou
S láskou k Jizerkám
Přiblížit dary kraje nejen v regionu, ale celorepublikově a i mezinárodně. Propojit
výrobce mezi sebou, pokusit se o vytvoření širší tradice a především vzájemné
spolupráce a vzájemné propagace.
Propagace výrobků a výrobců na webu - speciální strana - ks - 1, Realizace Leták
Informativní o produktech - ks - 1500, Realizace Roll Up - ks - 2, Realizace Leták
na workshopy - ks - 600
49.000

48,98
24.000
1.7.2020 - 31.3.2021

6
24736261
Biofarma Pod Hájkem s.r.o., Horní Branná
Krkonošské hovězí speciality a hovězí maso
Cílem projektu je zviditelnit v rámci regionu nově vzniklou výrobu regionálních
hovězích BIO výrobků. Naše farma vybudovala v loňském roce malofaremní
porážku s bourárnou, kterou nyní rozšířila i o výrobu hovězích výrobků.
úhrada poplatku správci značky Krkonoše originální produkt - ks - 2, Pořízení
drobného dlouhodobého majetku - nákup výstavní vitríny na propagaci
krkonošských hovězích specialit - ks - 1, účast na propagačních akcích - pronájem
stánku, poplatky pořadatelům - ks - 2, náklady na nezbytné atesty a zkoušky veterinární rozbory a certifikace ekologického zemědělství - ks - 6, pořízení etiket
s logem Krkonoše originální produkt - ks - 3000, zřízení, aktualizace a provoz eshopu a internetových stránek - ks - 1
100.000
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
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 (%)

50
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

7
76111164
Marek Piroch, Liberec
Rozvoj výroby sušeného masa z liberecké kotliny
Vytvoříme lepší prezentaci našich výrobků. Zlepšíme značení výrobků a v
neposlední řadě zatraktivníme nabídku sušeného masa pro zákazníky. Budeme
lépe propagovat naše výrobky.
Služby copywritingu a SEO optimalizace - úpravy webu a eshopu - ks - 1, Tisk
propagačních materiálů (roll-upy) - ks - 3, Pořízení chladicí skříně na uskladnění
marinád a marinovaného masa - ks - 1, Tisk propagačních materiálů (letáky) - ks 1000, Provoz eshopu na platformě Shoptet - rok - 1, Pořízení etiketovací váhy - ks
-1
177.616

28,16
49.999
1.7.2020 - 30.06.2021

8
61307998
Miroslava Priščáková, Liberec
Podpora martetingové komunikace a internetového prodeje produktů Mirčina
mýdla
Realizací projektu dojde ke zvýšení informovanosti veřejnosti o přírodní kosmetice.
Propagaci ruční výroby mýdel jako tradičního řemesla.
Notebook - Ks - 1, Tiskárna - Ks - 1, Reklama-propagační letáky - Ks - 3000,
Nábytek - pracovní plocha - Ks - 1
50.000

70
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Požadované
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 (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín

35.000
1.7.2020 - 30.06.2021

9
69865230
Paterová Helena, Záhoří
Rozšíření prezentace reg.výrobků s využitím moderních i tradičních forem
prezentace. Živé ukázky řemesla a dětské dílny. Zachování tradičních řemeslných
postupů a využití surovin z Libereckého kraje.
Seznámení široké veřejnosti s tradičním řemeslem Českého Ráje - ručním vinutím
skleněných perlí a šperkařstvím. Rozvíjení dovedností a lásky k tradicím v
dětských dílničkách.
Výstavní stojan pro venkovní prodej - ks - 2, Výstavní akce, prezentace - akce - 4,
Dětské dílny - akce - 8, Úprava webových stránek, E-shopu, napojení na soc. sítě fa - 1, Materiál pro dětské dílny - fa - 6, Etikety oboustran. barevné - reg. výrobek +
logo LBC, samolepící etikety reg. výrobek + logo, etiketa logo LBC + identifikace
reg. výrobků všeobecně - ks – 200, 300, 200, Formičky na tvarování skla - ks - 10,
Organisery plastové - ks - 24, Poplatek správci značky - fa - 1
71.200

70
49.840
1.7.2020 - 30.06.2021

10
72651512
Pavel Neumaier, Dolní Řasnice
Pořízení strojů a zařízení na stáčení a zpracování medu 2. etapa
Podpora regionálních produktů, místní výroby.
Stroje a zařízení na stáčení a zpracování medu - ks - 3
75.000

66,67
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021
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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 (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

11
87115123
Alena Herajn, Liberec
Jordig - lněné pytlíky na pečivo
Zlepšit a rozšířit výrobu lněných pytlíků na pečivo, které jsou šetrnou variantou
uchovávání poctivého kváskového chleba.
certifikace lněnýho materiálu - ks - 2, šicí stroj - ks - 1
72.500

68,97
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

12
02173808
Ing. Tomáš Moravec, Český Dub
Med od Čertovy zdi
Stabilizace produkce a podpora prodeje lokální medu
Etikety - ks - 5000, Účast na propačních akcí - ks - 3, Zařízení stáčení medu do
sklenic - plnička - ks - 1, Aktualizace a provoz internetových stránek - ks - 1
65.000

50
32.500
1.7.2020 - 30.06.2021

13
02538857
Ivana Hollanová, Mimoň
Propagace firmy a podpoření prodeje pečiva
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Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady

Propagace firmy a podpoření prodeje pečiva v kraji, udržení zaměstnanosti
handicapovaných zaměstnanců
Stan - ks - 1, Roll-up - ks - 2, Pivní set - ks - 2
22.145,95

69,99
15.501
1.7.2020 - 30.06.2021

14
13167812
Jan Hradecký, Libštát
Podpora reg.výrobce Jana Hradeckého
Oprava sklízeče česneku a pořízení brány, kruhového krmelce, mobilní ohrady z
panelů a fixační paznehtovací klece.
Oprava sklizeče - ks - 1, Fixační paznehtovací klec - ks - 1, Brána - ks - 1, Kruhový
krmelec - ks - 1, Mobilní ohrada z panelů - ks - 1
100.000

50
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

15
72719664
Ladislav Sluka, Pěnčín
Středověk v ex-pozici
Pořízení drobného vybavení do dílny, vytvoření profesionálních fotografií a
propagačních materiálů.
Ručně sekané pilníky a rašple - ks - 12, Bruska na broušení nástrojů Record
Power + příslušenství - ks - 1, Pořízení fotografií pro aktualizaci webu - soubor - 1,
Fotografování výstavy v Chomutově pro propagaci na webu - soubor - 1,
Propagační letáky - ks - 10736
100.000
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projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace

50
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

16
04567668
Monline design s.r.o., Smržovka
Rozvoj výroby nábytku v čalounické dílně Martin&Michael
Rozvoj čalounické dílny
Webová prezentace - ks - 1, Řezací a kladečský systém na textilie - ks - 1
71.429

70
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

17
03386333
Bc. Daniela Divišová, Dis., Polevsko
Pískovačka na cestách
Provoz a propagace workshopu „ Pískovačka“ s cílem udržet povědomí o sklářské
řemeslné výrobě, ukázka techniky pískování široké veřejnosti, hlavně dětem.
Nůžkový stan - ks - 1, Šablony na pískování - ks - 1000, Propagační akce - den 2, Zřízení, aktualizace a provoz e-shopu a internetových stránek - ks - 1, Razítko s
logem výrobce - ks - 1, Roll-up - ks - 1, Skládací stůl - ks - 1, Letáčky - ks - 1000
44.000

68,19
30.000
1.7.2020 - 30.06.2021
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projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název

18
04142951
Casalta Dogs s.r.o., Havlíčkův Brod/Bulovka
Ruční zpracování vlny
V dílně v Arnolticích vyrábím tradičním způsobem vlněné koberce z vlny od
místních chovatelů ovcí. Výrobek získal značku Regionální produkt Jizerské hory.
Pro úsporu času a lepší efektivitu práce potřebuji pořídit česačku na vlnu a
tkalcovský stav.
česačka na vlnu - kus - 1, tkalcovský stav - kus - 1
80.000

62,50
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

19
06722971
Ing. Xénia Gajdošová, Liberec
Poskytnutí služby, návrh a realizace vlastní výšivky pro zákazniky
Nákup profesionálního vyšívacího softwaru pro tvorbu výšivky.
vyšívací software - ks - 1
59.950

66,64
39.950
1.7.2020 - 31.12.2020

20
14804131
Kamila Altová, Liberec
KA – Kamila Altová, vybavení šicí dílny
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projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

Obnova vybavení oděvní šicí dílny
Průmyslový šicí stroj - ks - 1, Parní žehlící systém - ks - 1, Svařovaný policový
systém na skladování látek - ks - 1
50.000

70
35.000
1.7.2020 - 31.12.2020

21
12591378
Ludmila Vondrová, Malá Skála
Bylinky z ráje - o krok dál
Účelem je inovovat stávající technolog.postupy výroby o destilaci bylin a rozšíření
nabídky výrobků o tzv. hydroláty (květin. vody)-marketingově ojedinělý produkt.
Posílit propagační složku značky certifikací „Přír. zahrada“a reklamním poutačem.
nákup destilačních přístrojů - ks - 2, samolepky „regionál.výrobek“ - ks - 500,
pronájem stánku na trzích - ks - 1, zhotovení razítek - ks - 2, úprava webových
stránek - ks - 1, získání certifikátu Ukázková přírodní zahrada - ks - 1, zhotovení
propagačního poutače - ks - 1, zhotovení propagačních letáků - ks - 500
47.300

70
33.110
1.7.2020 - 30.06.2021

22
05751675
Martin Skalník, DiS., Jablonec nad Nisou
MASK Gear - marketingové a komunikační zázemí značky
Zajistit prostředky (nástroje) pro marketingové a komunikační činnosti značky
MASK Gear.
Webové stránky - ks - 1, Kompaktní fotoaparát - ks - 1, Účast na veletrzích v Praze
- ks - 2, Účast na veletrzích v Olomouci - ks - 1
70.890
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
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

70
49.623
1.7.2020 - 30.06.2021

23
87430606
Mgr. Darina Bitmanová, Smržovka
Výroba etiket ze zbytků materiálu
Pořízení příslušenství ke gravírovacímu laseru a tiskárny pro výrobu štítků a etiket
ze zbytků materiálů z výroby kožených capáčků. Zajištění atestu kůže pro děti do 3
let. Vytvoření nových, přehlednějších webových stránek.
Webové stránky - ks - 1, Atest kůže pro děti do 3 let - ks - 1, Termotransferová
tiskárna - ks - 1, Průmyslové chlazení k laseru - ks - 1, CO2 trubice pro laser - ks 1
58.000

70
40.600
1.7.2020 - 31.12.2020

24
01627911
Mgr. Klára Jägerová, Liberec
U KAHANU – vybavení sklářské dílny
Podpora regionální výroby – tradiční sklářské řemeslo, nákup dalšího vybavení pro
bezpečné předvádění drobné sklářské výroby – tvorby a možnost zapojit zájemce
z řad veřejnosti..
Oxygenerátory - ks - 2, Řezací pracovní deska/podložka na sklo - ks - 4,
Vzduchotechnika - odsávání - ks - 1, Sklářské workshopy pro veřejnost - akce - 2,
Ochranné brýle - ks - 2, Drobné ruční nářadí - ks - 10, Pájka na sklo - ks - 1,
Brusky - ks - 2
72.000

69,45
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projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

50.000
1.7.2020 - 31.12.2020

25
22901884
Papyrea, z.s., Zdislava
Ruční papírna Zdislava
Účelem projektu je další rozšíření výroby ručního papíru, osvěta a informovanost o
potenciálu téměř zaniklého tradičního řemesla.
velkoformátové papírenské síto - ks - 1, káď na čerpání papíru - ks - 1
40.500

69,14
28.000
1.7.2020 - 30.06.2021

26
05597242
Perlex Bijoux Jablonec s.r.o., Jablonec nad Nisou
Podpora prodeje nového certifikovaného produktu - minerální náramky
Podpora prodeje certifikovaných produktů - výroba skleněných perel,minerálů
pořízení stánku - ks - 2, banner na suchý zip na stánek s logem - ks - 2, razítko s
logem regionálního výrobce - ks - 1, etikety na produkty s logem regionálního
výrobce - ks - 3000, samolepky s logem regionálního výrobce - ks - 3000, reklamní
stojan - áčko - ks - 1, propagační letáky - ks - 1000, skládací reklamní stojan - ks 1, aktualizace webových stránek - minerální náramky - hod - 20
71.429

70
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021
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Poř. číslo
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projektu
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náklady
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na nákladech
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projektu
Poř. číslo
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(Kč)
Termín
realizace
projektu
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IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

27
64052923
Rautis, a.s., Poniklá
Perličkové ozdoby z Poniklé - podpora prodeje a modernizace vybavení ve výrobě
5.
Podpora nám umožní lépe rozvíjet výrobu a prodej. Díky podpoře se nám daří
udržovat stávající a vytvářet nová pracovní místa - hl. v oblasti brigád a domácí
práce.
pronájem ploch na trzích - den na akci - 100, pořízení etiket - kus - 5000, tisk
informačních letáků - kus - 1000
170.000

29,42
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

28
65194918
Jaroslav Bulva, Vyskeř
Biofarma ARNOŠTICE 2020
Účelem projektu je dovybavit biofarmu žadatele zařízením a stroji k produkci a
zpracování lokálních biopotravin s cílem rozvíjet místní podnikatelské aktivity ,
vytvářet podmínky pro udržení zaměstnanosti a potravinové soběstačnosti.
motorová pila STIHL MS 261 - ks - 1, křovinořez STIHL FS 240 - ks - 1, nádrž na
AdBlue min. 200 l - ks - 1, prosklený pultový mrazák - ks - 1, vzduchotechnika - ks
- 1, oprava strojů - soubor - 1
100.000

50
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

29
04880285
Anna Jelínková, Jablonec nad Nisou
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projektu
Celkové
plánované
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projektu (Kč)
Podíl dotace
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projektu
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady

Naivní marmelády
Podpora tradičních řemesel - výroba marmelád
samolepky s logem regionálního výrobce - ks - 2400, grafika samolepek s logem
reg. vyrobce - soubor - 1, vitrína na výrobky reg. prodejce - ks – 1
39.000

70
27.300
1.7.2020 - 31.12.2020

30
05307520
cool-NISA-tour z.s., Liberec
Prodejna regionálních výrobků KultiVAR
Pořízení dalšího vybavení prodejny regionálních výrobků, které nám umožní
vhodně prezentovat a prodávat produkty, jejichž počet se od roku 2018 neustále
rozšiřuje a vylepšit prostor pro výrobce i zákazníky.
Osvětlení prostoru -výlohy,galerie,vitríny,police - ks - 8, Výstavní sokly a police - ks
- 5, Renovace starého nábytku,doplňující interiér obchodu - ks - 5, Vitrínky na
produkty - ks - 3, Listovací katalog na grafiky - ks - 1
72.000

69,45
50.000
1.7.2020 - 31.12.2020

31
43529887
Iveta Valentová, Slaná
propojení sklářské a keramické výroby
rozšíření výroby a urychlení
prezentace na výstavištích - kus - 1, válcovací stolice - kus - 1
50.000

206

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020
projektu (Kč)
Podíl dotace
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70
35.000
1.7.2020 - 30.06.2021

32
73764230
Jan Kakos, Radostná pod Kozákovem
Trhy a vybavení
Prezentace našich výrobků na akcích po celé České republice a zakoupení
vybavení pro tuto prezentaci.
Účastnické poplatky za festivaly - ks - 20, Pokladna do prezentačního stanu na pro
prodej - ks - 1, Etikety a samolepky - ks - 5000, Prezentační letáky - ks – 5000
72.000

69,45
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

33
76339718
Jiří Dvořák, Jablonec nad Nisou
pořízení strojního vybavení
Pořízení speciálního strojního vybavení má sloužit k zefektivnění a zvýšení kvality
prováděné práce a ke zlepšení hygienických podmínek na pracovišti. Zároveň má
návaznost na probíhající projekt nožířských workshopů.
odsávací zařízení pro pásovou brusku na kov - ks - 1, pila na kov - ks - 1,
stojanová vrtačka s frézkou - ks - 1
71.500

69,93
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021
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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 (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce

34
11418834
Květuše Gebrt Strunová, Bílý Potok
Rozvoj keramické dílny a zachování tradičního řemesla
Projekt přímo navazuje na předešlý. Pořízení propagačních materiálů a prezentace
na výstavách jsou jediným zdrojem kontaktu. Oprava pece mi umožní pokračovat v
práci a také provést výpaly dětem na workshopech.
výstavy- prodejní plochy - soubor - 1, propagační letáky - kus - 3000, atest soubor - 1, oprava pecí - soubor - 1
71.429

70
50.000
1.7.2020 - 31.12.2020

35
75775051
Martina Papežíková, Turnov
Zvýšení povědomí o regionálních produktech značky dobroTY z Ráje
Podpora prodeje a povědomí o reg. produktech díky reklamě, účasti na veletrzích.
Vybavení provozovny regály, lednicí, pořízení reklamních stojanů, etiket a údržba
e-shopu.
pronájem plochy na veletrzích - akce - 2, lednice - ks - 1, regály - ks - 10, reklamní
stojany - ks - 3, údržba a provoz e-shopu - faktura - 12, etikety a přebaly s logem ks - 10000
71.430

70
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

36
05467055
Monika Sluková, Pěnčín
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu

Plnou parou k preciznosti
Pořízení drobného vybavení dílny, profesionální focení kostýmů a tvorba
propagačních předmětů na výstavy.
Žehlící lis Texi Apolo 101 - ks - 1, Krejčovské pravítko 60cm PRYM - ks - 1,
Krejčovské nůžky - ks - 3, Krejčovský rozžehlovací polštář - ks - 2, Krejčovská
žehlící kovadlina - ks - 1, Krejčovská cihla - ks - 1, Obal na oděvy cestovní - ks 15, Pořízení fotografií pro aktualizaci webu - soubor - 1, Propagační letáky - ks –
1800
71.596

69,84
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

37
49523571
Bronislava Kučerová, Proseč pod Ještědem
Vybavení keramické dílny
Dovybavení keramické dílny a obnova drobného dlohodobého hmotného majetku
Keramická pec - ks - 1, Hrnčířský kruh - ks - 1, Odkalovací nádoba - ks – 1
77.700

64,35
50.000
1.7.2020 - 31.12.2020

38
72060514
Ing. Petr Macháček, Skuhrov
Opatření proti suchu na statku u Macháčků
Dlouhé periody sucha v posledních letech jsou pro pěstování zeleniny devastující.
Cílem tohoto projektu je pořízení základního zavlažovacího systému tj. čerpadla s
příslušenstvím, rozvodů vody a kapkovacího potrubí pro vlastní závlahu zeleniny.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

kapkovací potrubí - m - 1000, čerpadlo - ks - 1

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

39
08952531
MgA. Petra Vojtíšková, Lomnice nad Popelkou

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

80.000

62,5
50.000
1.7.2020 - 30.11.2020

Propagace a rozvoj výroby rytého skla
Podílení se na obnově tradičního sklářského řemesla, propagace a osvěta pro širší
veřejnost, pořádání wokshopů aj.,
pořízení ryteckého stroje - ks - 1, pořízení ryteckých diamantových kotoučků - ks 5, propagační materiály -letáky - ks - 2000, nákup sklářské suroviny pro workshopy
- ks - 100, účast na prodejních trzích - den - 7, nákup pomůcek pro workshopy - ks
-6
51.000

70
35.700
1.7.2020 - 30.06.2021

40
26011603
PIVOVAR ROHOZEC, a.s., Turnov
Tisk etiket s označením Regionální produkt Český ráj
Účelem tohoto projektu je dotisk etiket na produkty Pivovaru Rohozec s označením
Regionální produkt Český ráj. Současný trend na pivním trhu klade velký důraz
vzhled etiket a to ideálně s označením lokáního výrobce.
Etikety s logem Regionální produkt Český ráj - ks – 2.495.049
126.000
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

39,69

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

41
27312453
PROMINENT CZ s.r.o., Brniště

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

50.000
2.7.2020 - 25.06.2021

Opravy výrobních strojů
Nutné opravy výrobních strojů používaných při výrobě našich produktů.
oprava výrobních strojů - ks - 4
100.000

50
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

42
68970838
Richard Matějka, Lázně Libverda
Atelier EDGART - výroba a propagace lněných výrobků 5.
Záměrem je pokračování v propagaci atelieru a regionální značky /výstavy,
prezentace na zahraničních uměleckých trzích/, aktualizace a provoz webové
prezentace, propagační materiál,vybavení provozovny
pronájem ploch na trzích - akce - 7, pořízení strojů, nástrojů a vybavení dílny - kus
- 4, aktualizace e-shopu a internetových stránek - kus - 1, pořízení propagačních
materiálů - kus - 2
100.000

50
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021
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projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu

43
88249018
Šárka Malá, Smržovka
Vybavení zlatnické dílny
Nákup nástrojů na výrobu snubních prstenů a šperků na zakázku
Systém dvourychlostní leštičky s příslušenstvím - ks - 1, Ultrazvuk - ks - 1,
Vytahovačka prstenů svislá - ks - 1, Válcna W.Durston - ks - 1
71.429

70
50.000
1.7.2020 - 30.06.2021

44
05228280
Double Brew s.r.o., Liberec
Jeden Liberec
Účelem projektu je pořízení vybavení na workshopy, pořízení etiket, propagačních
materiálů a nového nerezového vybavení provozovny.
Lepící páska potištěná - ks - 72, Materiál na workshopy - ks - 6, Pracovní stůl - ks 2, Reklamní roll-up - ks - 1
41.256

70
28.879
1.7.2020 - 30.06.2021

45
05388384
Břetislav Jansa, Turnov
Podpora výroby a propagace řezbářské tvorby
Zefektivnění rukodělné řezbářské tvorby a její propagace v rámci osvědčení
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové

"Regionální produkt Český ráj".
Nákup nástrojů pro řezbářskou tvorbu - ks - 5, Nákup softwaru pro tvorbu vlastních
webových stránek - ks - 1, Účast na výstavách a prodejních akcích - ks - 2
40.430

70
28.301
1.7.2020 - 30.06.2021

46
65070119
Mgr. Miloš Zástěra, Liberec – Vratislavice n.N.
Ochranná známka, značení medu
Grafické zpracování, podání a registrace ochranné známky, potisk víček na med,
koupě nového stánku
Konstrukce prodejního stánku - ks - 1, Víčka na med TO 58 - potisk - ks - 750,
přihláška ochranné známky - ks - 1, Víčka na med TO 82 - potisk - ks - 3500,
Víčka na med TO53 - potisk - ks - 850
51.613

55,96
28.879
1.7.2020 - 30.06.2021

47
69389527
Petr Klamt, Zásada
Podpora, prezentace a rozvoj podniku k výrobě lisovaných perlí
Finanční prostředky budou požity k modernizaci, rozvoji a konkurenceschopnosti
výroby. Projekt je návazností na další obchodní vztahy v LK s propagací výrobního
závodu. Činnost vede k zviditelnění LK a značky Regionální produkt Jizerské
hory.
Sklářské formy tvrdokov - ks - 1, Poplatek správce značky - poplatek - 1, Sklářské
formy ocel - ks - 3, Baterie KPM 120 P - článek - 8, E-shop poplatek doména měsíců - 4, Renovace sklářských forem (tvrdokov) - ks - 4, E-shop poplatek
webhosting - měsíců - 5, Čerpadlo ptm 60-1 - ks - 1
41.672
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plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
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 (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

2.

69,30
28.879
1.7.2020 - 30.06.2021

48
74215337
Rostislav Rakušan, Smržovka
Zakoupení ultrazvukového čisticího zařízení
Tento stroj mně pomůže vyčistit šperky po leštění na stolní leštičce (již zakoupené
pomocí dotace). Koupě tohoto stroje zvýší kvalitu výrobku.
Elmasonic S 30 H s ohřevem - kus - 1
19.662,50

62,75
12.337

1.7.2020

- 30.06.2021

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 - Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel níže uvedeným subjektům z důvodu dosažení nižšího počtu bodů
v rámci hodnocení přijatých žádostí a z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků:
1.

Poř. číslo

žadatel

IČO

49.

Jizerské pekárny spol. s r.o.

48267201

50.

60276762

51.
52.
53.

Moštovna Lažany, výroba nápojů,
spol. s r.o.
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.
Kitl s.r.o.
Tereza Plášilová

54.

AG Plus s.r.o.

49099434

26636328
46712518
87406152
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název projektu
Formy a plechy na špaldové
výrobky
Propagace regionálních výrobků
Katarze D.R.A.K.a po Covid 19
Kittelova apatyka
Zvýšení konkurenceschopnosti
eshopu kousektebe.cz
nový nádech pro skleněné knoflíky

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.06.2020

3.

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel níže
uvedenému subjektu z důvodu nesouladu podané žádosti s podmínkami vyhlášenými v
programu:
1.

Poř.číslo
55.

Název žadatele
BcA. Martina
Strouhalová

IČ
68296746

56.

Bedřich Svoboda

61532371

57.

František Švoma

45650217

58.

Ing. Miroslav Novák

66644861

59.

Jana Albrechtová

45525919

60.

Monika Jiříčková,
Dis.

87349558

61.

Sdružení TULIPAN,
z.s.

26672472

Název projektu
Volnej kulcajk &
Vostrá frajle pohodlné pánské a
dámské trenky
Včelí produkty zvýšení soběstačnosti
při propagaci a
osvětové činnosti
Realizace výroby a
prodeje medoviny
Vybavení keramické
dílny a prodejní
galerie
Výroba tašek,
textilních výrobků
KVĚTINOVÁ
FARMA S TRVALE
UDRŽITELNÝM
ROZVOJEM
TULIPAN
regionálním
výrobcem 2020/2021

Důvod nesouladu žádosti
Nebyla dodána tištěná verze
v souladu s vyhlášeným
programem
Rozdílná tištěná a elektronická
verze žádosti
Nebyla dodána tištěná ani
elektronická verze v souladu
s vyhlášeným programem
Rozdílná tištěná a elektronická
verze žádosti
Nebyla dodána tištěná verze
v souladu s vyhlášeným
programem
Nebyla dodána tištěná verze
v souladu s vyhlášeným
programem
Nebyla dodána tištěná verze
v souladu s vyhlášeným
programem

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a shora uvedenými příjemci
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: 31. 07. 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. 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel, dle schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 235/20/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 207/20 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci
Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 207/20, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy rozpočtu kraje o částku 5.000.000 Kč - očekávaná vratka návratné
finanční výpomoci poskytnuté na základě smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem a
Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací v termínu do 31. října 2020,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje o částku 5.000.000 Kč kapitola 917 09 - Transfery odboru
zdravotnictví, na poskytnutí návratné finanční výpomoci Léčebně respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizaci, na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
příspěvkové organizace při zachování splatnosti faktur, s termínem splatnosti vratky
Libereckému kraji do 31. října 2020,
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.000.000 Kč Léčebně respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkové organizaci, IČO: 673951, se sídlem Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54
Cvikov, z rozpočtu Libereckého kraje na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy a
výdaji příspěvkové organizace při zachování splatnosti faktur, s termínem splatnosti vratky
Libereckému kraji do 31. října 2020,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1498/2020
mezi Libereckým krajem a Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací, IČO:
673951, se sídlem Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov
a ukládá
a) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace o přijatém usnesení,
b)

Termín: 30. 06. 2020
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 31. 07. 2020

USNESENÍ č. 236/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/20 – snížení výdajů kapitoly 917 09 – Transfery
odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor
zdravotnictví, poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „Ralsko 2020“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09 –
Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů zaměřených na
řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 25.000 Kč a navyšují výdaje v kapitole
912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK – Ralsko 2020 v
celkové výši 25.000 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 237/20/ZK
Darování zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID19 zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o darování zdravotnických prostředků a speciálního vybavení převedených z majetku České
republiky těmto subjektům a v uvedeném rozsahu:
a) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, v rozsahu devíti termokamer AT3003X FEVER SCREENING
LOSUNG, ventilátoru Lumis™ 100 VPAP ST, ventilátoru ASTRAL 150 a pěti celo
obličejových masek AirFit F 20 Quiet Air – L, v celkové hodnotě 1.477.075,89 Kč,
b) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa, v rozsahu tří termokamer AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG, v celkové
hodnotě 380.542,05 Kč,
c) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01
Jablonec nad Nisou, v rozsahu tří termokamer AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG, v
celkové hodnotě 380.542,05 Kč,
d)
e)

MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, v rozsahu tří
termokamer AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG, v celkové hodnotě 380.542,05 Kč,
Nemocnici Tanvald, s.r.o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, v
rozsahu jedné termokamery AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG, v celkové hodnotě
126.847,35 Kč,

f)

Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace, IČO: 00673951, se sídlem
Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, v rozsahu jedné termokamery AT3003X
FEVER SCREENING LOSUNG, v celkové hodnotě 126.847,35 Kč
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit další
nezbytné kroky.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 238/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/20 – snížení výdajů v kapitole 914 06 –
Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy;
Odbavovací systémy IDOL
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/20, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti odbor dopravy u akce „Odbavovací systémy
IDOL“ výši 15.596.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy v celkové výši 15.596.000 Kč, a
to na nové akce:
a)

Provoz odbavovacích zařízení IDOL ve výši 2.299.000 Kč,
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b) Nákup odbavovacích zařízení oblast Východ ve výši 13.297.000 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: 31. 07. 2020
USNESENÍ č. 239/20/ZK
Delegace na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., která se uskuteční dne 21. 7. 2020 od
12.00 hodin,
deleguje
Ing. Jana Svitáka, náměstka hejtmana Libereckého kraje, řízení rezortu dopravy, investic a
veřejných zakázek, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České
mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504, která se uskuteční dne dne 21. 7. 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, aby
na jednání valné hromady ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI,
IČ 25045504, dne 21. 7. 2020 hodin zastupoval Liberecký kraj a hlasoval pro navržené usnesení
valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 21. 07. 2020
USNESENÍ č. 240/20/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu 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. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6
Podpora retence vody v krajině v rámci programu vyhlášeného v roce 2020,
rozhoduje
1.

o poskytnutí 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:
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č.

Název žadatele

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

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

25916751
1.

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

vybudování MVN a tůní 8 ks

2.

3.

Město Hrádek nad
Nisou

Park Cihelna Hrádek
nad Nisou - tůně

Čmelák Společnost přátel
přírody z.s.

Novoborská
Amazonie revitalizace mokřadů
v lokalitě U
koupaliště

22,00

00262854
Horní náměstí 73
463 34 Hrádek
nad Nisou
46747362

soustava tůní - 4.600 m2

554 623 Kč

U Jezu 10
460 01 Liberec

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

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

1 000 000 Kč
28,07

998 650 Kč

Švermova 32/35
460 10 Liberec

26,14

64040534
4.

Lunaria, z. s.

Obnova mlýnského
rybníku v Kokoníně

5.

6.

Pro kapky

Statutární město
Liberec

Retence vody v
intavilánu města
Liberec - lokalita
Hlávkova

obnova tůní – 4 ks, tvorba Jindřichovice 12
sadu - 0,36 ha, obnova
463 66
pastviny - 1,5 ha
Jindřichovice pod
Smrkem

234 000 Kč
69,86

458 000 Kč
vytvořená tůň - 1 ks
69,92

00262978
výstavba tůní – 128 m2,
výsadba stromů – 14 ks,
obnova louky – 1 ks

nám. Dr. E.
Beneše 43831

700 000 Kč
62,61

460 59 Liberec
70150486

7.

8.

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

malá vodní nádrž – 1 ks

Institut pro
udržitelný rozvoj
o.p.s.

20 ks tůní s celkovou
plochou vodní hladiny –
6.500 m2

Mokřady Česká Ves 1. etapa

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

527 048 Kč
70,00

996 980 Kč

Švermova 32/35
460 10 Liberec

19,10
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9.

ZOD Brniště a.s.

ZO ČSOP
10.
Bukovina

11. Město Semily

12. FKP Frýdlant s.r.o.

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

počet nově vytvořených
MVN – 1 ks, plocha nově
vytvořených MVN –
2.861 m2

Tvorba tůní,
přirozených vodních
prvků v krajině v k.ú.
Bělá u Turnovaa v
k.ú. Sekerkovy
Loučky

vytvořené tůně – 7 ks,
vybudování hrázky – 1 ks

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

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

Tůně na p.p.č. 55/1 v
k.ú. Černousy

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

Vybudování
mokřadních tůní na
Václavicku

13.

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

00119407

1 000 000 Kč

Jáchymov 1
471 29 Brniště

72026413

33,41

280 000 Kč

Granátová 1900
511 01 Turnov

00276111

70,00

758 950 Kč

Husova 82
513 01 Semily

27261883

70,00

322 424 Kč

Černousy 50
464 01 Černousy

počet tůní – 20 ks,
celková rozloha tůní 2.570 m2

49,00

1 000 000 Kč
67,94

42196451

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

tůň – 33 ks

Sokolská
1383/37

550 000 Kč
68,64

460 01 Liberec
00673498

15.

Obec Hamr na
Jezeře

16. Město Turnov

Hamr na Jezeře Tůně pod
Chrastenským vrchem

Přivedení užitkové
vody do městského
parku v Turnově

nové tůně – 6 ks

Děvínská 1
471 28 Hamr na
Jezeře

užitkový vodovod pro
městský park – 522 m,
koryto potůčku v parku 1 ks

381 875 Kč
70,00

00276227
Antonína Dvořáka
335

900 000 Kč
69,23

511 01 Turnov
03657914

17. Veselá věda z.ú.

Podpora retence vody
v krajině Veselovědní centrum
Smržov

tůně – 2 ks, zasakovací
pásy osazené dřevinami 5 ks
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Podhorská
1050/45
466 01 Jablonec
nad Nisou

170 450 Kč
70,00
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18.

19.

20.

Zvýšení retenčního
potenciálu a zlepšení
biodiverzity ve
vybrané lokalitě v kat.
území Vlastiboř u
Železného Brodu

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

993 128 Kč

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

stavba tůně – 1 ks,
výstavba propustku - 1
ks

264 144 Kč

Vybudování souboru
opatření podporujícíh
retenci vody v krajině
v k.ú. Druzcov

celková minimální plocha
tůní – 3.200 m2,
vzdouvací zařízení v
meliorační šachtě – 1 ks

70,00

69,85

395 000 Kč
68,29

00262871
21. Město Chrastava

Terénní úpravy v k. ú.
Chrastava

vytvoření tůní – 2 ks

463 31 Chrastava

22.

23.

2.

č.

1.

AZ Komplexní
služby s.r.o.

Střelnice Pertoltice
s.r.o.

Vytvoření soustavy
malých vodních
nádrží a tůní v
Dolním Vítkově,
lokalita U nové aleje

malá vodní nádrž – 4 ks,
soustava tůní – 1 ks,
soustava zasakovacích
tůní – 1 ks

Obnova rybníků a
obnova malé vodní
vytvoření nových tůní nádrže – 2 ks, vytvořené
v Pertolticích, lokalita tůně - 10 ks, vodní plocha
„U Střelnice“
celkem - 7.600 m2

260 000 Kč

náměstí 1. máje 1
69,74

7653875
Aloisina výšina
629/102

551 779 Kč
28,67

460 15 Liberec
02003643

845 929 Kč

Sáňkařská 389
460 08 Liberec

24,69

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v krajině,
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

MVN Za Tratí - horní
a dolní nádrž

počet nově vybudovaných
MVN – 2 ks, plocha nově
vybudovaných rybníků –
2.634 m2
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IČ (datum
narození) / sídlo
žadatele (adresa
bydliště)

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

16554680
0 Kč
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11420782
Úprava vodního
režimu na pozemku

2.

3.

Městské lesy Česká
Lípa s.r.o.

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

4.

5.

6.

AGROKOMPLET
2000 spol. s r. o.

KORDULA s.r.o.

7.

3.

č.

1.

Obnova hrázky lesní
tůně Hříšná Milada na
Českolipsku

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

0 Kč

25446541
obnova hráze tůně – 1 ks

Žižkova 231/1

0 Kč

470 01 Česká Lípa

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

0 Kč

25411462

Zvýšení retence vody
a zmírnění odtoku
vody ze zemědělské
půdy

ošetřená plocha - 145 ha

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

Janův Důl 96

0 Kč

463 52 Janův Důl

25033832
Dolní Vítkov 59

0 Kč

463 31 Chrastava

86723855
0 Kč

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedenému žadateli na projekt/aktivitu z
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6
Podpora retence vody v krajině, který byl v rozporu s administrativními
podmínkami a nebyl způsobilý pro další hodnocení:

Název žadatele

Název / účel
projektu

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

Závazné výstupy projektu

vytvoření tůní - 3 ks
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IČ (datum
narození) /
sídlo
žadatele
(adresa
bydliště)

Odůvodnění

žádost nebyla doručena
elektronicky přes
webový portál
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2.

45597707

Myslivecký
spolek "Údolí
Vošmendy
Jesenný"

Stavba Tůně 1 a
Tůně 2a3 v k. ú.
Jesenný

Výkopové práce na
vybudování tůní - 41 m3

Jizerskoještědský horský
spolek

Vybudování tůní
pro obojživelníky
v k. ú. 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

Realizace
retenčních tůní v
k. ú. Světlá pod
Ještědem

vytvoření retenčních tůní – 2
ks

Jesenný 13
512 12
Jesenný

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)

65100352
3.

4.

nám.
Nerudovo
108/1
460 01
Liberec 1

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

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

Termín: 31. 07. 2020
René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6 k podpisu,

3.

Termín: 31. 12. 2020
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět všechny neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 31. 07. 2020

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

…..………………………………..
Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana
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V Liberci dne 26. 6. 2020
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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