Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 25.08.2020
USNESENÍ č. 241/20/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
Mgr. Jaromíra Dvořáka (SLK),
Mgr. Juraje Ranince (ODS).
USNESENÍ č. 242/20/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
-

Martin Brož (ANO 2011),
MUDr. Jan Mečl (ČSSD),

-

Jan Dvořák (KSČM),
Mgr. Juraj Raninec (ODS),
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpLK),

-

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

USNESENÍ č. 243/20/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda,
-

Ing. Eva Burešová (SLK),
Roman Hejna (ANO 2011),
MUDr. Jan Mečl (ČSSD),

-

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM),
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK),

-

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

USNESENÍ č. 244/20/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
č. 16, 17, 18, 19 (majetkové operace),
č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (majetkové operace),
-

č. 47, 48 (resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu),
č. 55, 56 (resort školství, mládeže a tělovýchovy),
č. 57, 71 (resort školství, mládeže a tělovýchovy).

USNESENÍ č. 245/20/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení č.
57/20/ZK z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020,
93/20/ZK z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020,
-

94/20/ZK z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020,
96/20/ZK z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020,
221/20/ZK ad 2. z 30. 7. 2020 na 30. 8. 2020

a vypouští
ze sledování usnesení č. 394/18/ZK, 438/19/ZK, 439/19/ZK, 440/19/ZK, 441/19/ZK, 442/19/ZK,
444/19/ZK, 454/19/ZK, 487/19/ZK, 492/19/ZK, 493/19/ZK, 494/19/ZK, 495/19/ZK, 496/19/ZK,
497/19/ZK, 498/19/ZK, 499/19/ZK, 552/19/ZK, 553/19/ZK, 554/19/ZK, 559/19/ZK, 561/19/ZK,
606/19/ZK, 55/20/ZK, 56/20/ZK, 58/20/ZK, 59/20/ZK, 71/20/ZK, 86/20/ZK, 89/20/ZK, 95/20/ZK,
103/20/ZK, 104/20/ZK, 106/20/ZK, 107/20/ZK, 108/20/ZK, 109/20/ZK, 110/20/ZK, 111/20/ZK,
112/20/ZK, 113/20/ZK, 115/20/ZK, 116/20/ZK, 117/20/ZK, 118/20/ZK, 119/20/ZK, 124/20/ZK,
125/20/ZK, 126/20/ZK, 127/20/ZK, 128/20/ZK, 129/20/ZK, 130/20/ZK, 131/20/ZK, 132/20/ZK,
133/20/ZK, 134/20/ZK, 135/20/ZK, 136/20/ZK, 137/20/ZK, 138/20/ZK, 139/20/ZK, 140/20/ZK,
142/20/ZK, 143/20/ZK, 145/20/ZK, 146/20/ZK, 147/20/ZK, 148/20/ZK, 149/20/ZK, 151/20/ZK,
152/20/ZK, 153/20/ZK, 154/20/ZK, 155/20/ZK, 157/20/ZK, 158/20/ZK, 159/20/ZK, 170/20/ZK,
172/20/ZK, 173/20/ZK, 174/20/ZK, 176/20/ZK, 177/20/ZK, 178/20/ZK, 179/20/ZK, 180/20/ZK,
182/20/ZK, 183/20/ZK, 184/20/ZK, 194/20/ZK, 195/20/ZK, 196/20/ZK, 197/20/ZK, 198/20/ZK,
201/20/ZK, 203/20/ZK, 204/20/ZK, 206/20/ZK, 207/20/ZK, 209/20/ZK, 213/20/ZK, 215/20/ZK,
216/20/ZK, 217/20/ZK, 218/20/ZK, 219/20/ZK, 220/20/ZK, 222/20/ZK, 223/20/ZK, 224/20/ZK,
228/20/ZK, 229/20/ZK, 230/20/ZK, 231/20/ZK, 232/20/ZK, 233/20/ZK, 234/20/ZK, 235/20/ZK,
236/20/ZK, 238/20/ZK, 239/20/ZK, 240/20/ZK.
USNESENÍ č. 246/20/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 3. června 2020 do 4. srpna 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 3. června 2020 do 4. srpna 2020.
USNESENÍ č. 247/20/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 238/20 – navýšení nedaňových příjmů kraje z titulu
prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, Obci
Kacanovy, Městu Hejnice a Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
a navýšení výdajů v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje
o celkovou částku 1.105.937,25 Kč z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky institucím
Libereckého kraje: Policie Česká republika – Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje,
Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, Obci Kacanovy, Městu Hejnice), a současně se navyšují
celkové výdaje kraje o uvedenou částku v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
– Nouzový stav 2020
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. 09. 2020
USNESENÍ č. 248/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 255/20, refundace nákladů školám vzniklých
realizací krizového opatření hejtmana a zároveň úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond
Odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) poskytnutí refundace nákladů v celkové výši 276 441, 07 Kč školám vzniklých realizací
krizového opatření hejtmana č. 2/2020/COV19 ze dne 16. března 2020 ve znění: "Rozhodnutí
hejtmana Libereckého kraje č. 6/2020/COV ze dne 17. března 2020, č. 19 a 11/2020COV19 ze
dne 24. března a č. 19/2020/COV19 ze dne 9. dubna 2020" z provozu škol a školských zařízení
v době nouzového stavu, dle důvodové zprávy a příloh,
2) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 255/20 - úprava v kapitole 931 01 - krizový fond,
odbor kancelář hejtmana, ukazatel Nouzový stav 2020, v celkové výši 276 441, 07 Kč, bez
dopadu na celkový objem kapitoly
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. 09. 2020
USNESENÍ č. 249/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 258/20 – navýšení výdajů v kapitole 931 01, Krizový
fond Odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 258/20, kterým se
1) navyšují příjmy kraje o celkovou částku 10.000.000 Kč, a to:
a)
b)

z titulu zapojení vyšších inkasovaných úroků z depozit na běžných účtech kraje ve výši
7.500.000 Kč,
zapojením vráceného za rok 2019 nespotřebovaného provozního příspěvku příspěvkovou
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2)

organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov ve výši 2.500.000 Kč,
navyšují celkové výdaje kraje o částku 10.000.000 Kč, a to tak, že se
a)
b)

c)

snižují výdaje na podporu zdravotnictví v regionu o částku 10.620.000 Kč v kapitole 917
09, transfery odboru zdravotnictví,
snižuje ve výdajích finanční rezerva provozních příspěvků příspěvkových organizací
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu deponovaná v kapitole 919 03, pokladní
správa, ekonomický odbor, o částku 10.000.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 931 01, Krizový fond, kancelář hejtmana, Nouzový stav 2020,
o částku 30.620.000 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. 09. 2020
USNESENÍ č. 250/20/ZK
Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh členky Zastupitelstva Libereckého kraje statutární náměstkyně hejtmana Ing. Jitky
Volfové
pana Jaroslava Hábu
přísedícím Krajského soudu v Hradci Králové.
USNESENÍ č. 251/20/ZK
Darování zdravotnického vybavení Krajské nemocnici Liberec, a.s. pořízeného z veřejné
sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o darování pipetovací robotické stanice Opentrons OT2 a izolátoru NK Zinexts MagPurix
pořízených z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19", jejichž celková pořizovací cena činí
960 135 Kč, Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec IStaré Město, 460 01 Liberec
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajistit nezbytné kroky ke splnění usnesení.
Termín: 31. 10. 2020
USNESENÍ č. 252/20/ZK
Výzva Rady Libereckého kraje k odvolání předsedy ÚOHS a podnět na systémovou změnu
rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS v oblasti veřejných zakázek
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
usnesení Rady Libereckého kraje, kterým
a) schválila připojení se Libereckého kraje k návrhu Ústeckého kraje na odvolání předsedy Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a přípravě systémové reformy rozhodovacích mechanismů v
rámci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, adresovaného vládě ČR,
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b)

c)

vyjádřila znepokojení nad dosavadním přístupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(„ÚOHS“) a jeho stávajícího předsedy v oblasti přezkumu veřejných zakázek, vykazujícím
znaky svévole, nepředvídatelnosti a absenci nezávislosti a nestrannosti, v jehož důsledku jsou
způsobovány neúměrné průtahy v procesu zadávání veřejných zakázek a zadavatelům je
bráněno poptávat plnění v souladu s jejich legitimními potřebami,
vyzvala vládu ČR, aby v souvislosti se shora uvedeným podala návrh prezidentovi republiky na
odvolání předsedy ÚOHS z důvodu, že jeho působení v čele ÚOHS zásadním způsobem
ohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost ÚOHS a dále aby připravila změnu zákonné
úpravy, jejímž předmětem bude provedení systémové reformy rozhodovacích mechanismů v
rámci ÚOHS tak, aby byla obnovena důvěra v nezávislé, férové a předvídatelné rozhodování
ÚOHS v oblasti výkonu kontroly nad veřejným zadáváním, zejména aby (i) byla omezena
současná nadměrná koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy ÚOHS a (ii) byly
vytvořeny systémové pojistky minimalizující možný vliv předsedy ÚOHS na rozhodování
prvostupňového orgánu,

d)

vyzvala prezidenta republiky, aby v případě předložení návrhu vlády ČR na odvolání předsedy
ÚOHS ze všech uvedených důvodů návrhu vyhověl a stávajícího předsedu ÚOHS v souladu se
zákonem odvolal z funkce,

e)

vyzvala Asociaci krajů České republiky, aby vstoupila do jednání s vládou ČR ve věci možné
přípravy změny zákonné úpravy za účelem provedení systémové reformy rozhodovacích
mechanismů v rámci ÚOHS, jak je uvedeno v tomto usnesení shora.

USNESENÍ č. 253/20/ZK
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2021 – 2024
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2021 – 2024
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého
kraje na období let 2021– 2024 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 11. 09. 2020
USNESENÍ č. 254/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemku v k. ú. Petrovice v Lužických horách
2.
pozemku v k. ú. Sosnová u České Lípy
3.
pozemku v k. ú. Luhov u Mimoně
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p. p. č. 1034/1 o předpokládané výměře 350 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v k. ú. Petrovice v Lužických horách, obci Jablonné v
Podještědí, a evidované na listu vlastnictví č. 117 u Katastrálního pracoviště Liberec, městu
Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 002 60
576, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Okolo Hvozdu – Úprava návsi Petrovice“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 70 Kč/m2 tj. 27.500 Kč,
2. budoucí darování části p. p. č. 539/1 o předpokládané výměře 2074 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v k. ú. Sosnová u České Lípy, obci Sosnová, a evidované na
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3.

listu vlastnictví č. 379 u Katastrálního pracoviště Liberec, obci Sosnová, se sídlem Sosnová 35,
470 01 Sosnová, IČO 006 73 374, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti
měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „PD –
Humanizace průtahu obcí Sosnová“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 20
Kč/m2 tj. 41.480 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 661 o předpokládané výměře 280,70 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v k. ú. Luhov u Mimoně, obci Brniště a evidované na listu
vlastnictví č. 107 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Brniště, se sídlem Brniště č.p.
102, 471 29 Brniště, IČO 00260401, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti
měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Luhov –
chodník podél III/27011 – SO 100 Chodník, SO 400 Veřejné osvětlení“, předpokládaná účetní
hodnota budoucího daru činí 20 Kč/m2 tj. 5.614 Kč

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 255/20/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. Studenec u Horek
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p. p. č. 2071/1 o výměře 1277 m2, nově označená jako p. p. č. 2071/33, ostatní
plocha, ostatní komunikace, vymezený geometrickým plánem č. 1049-209/2020 ze dne 3. 2. 2020,
nacházející se v katastrálním území Studenec u Horek, obci Studenec, obci Studenec, se sídlem
Studenec 364, 512 33 Studenec, IČO: 002 76 162, hodnota daru dle účetní evidence činí 38.310 Kč
(slovy: třicetosmtisíctřistadeset korun českých), jedná se o pozemky pod stavbou chodníku
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 256/20/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova (FAMA 2020/02/074)
2.
pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova (FAMA 2020/02/073)
3.
pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova (FAMA 2020/02/083)
4.
pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova (FAMA 2020/02/072)
5.
pozemku v k. ú. Oldřichov na Hranicích (FAMA 2019/11/056)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi:
části p. p. č. 327/3 o výměře 36 m2, nově označené jako p. p. č. 327/5, ostatní plocha,
silnice, části p. p. č. 327/4 o výměře 21 m2, nově označené jako p. p. č. 327/6, ostatní
plocha, silnice, vymezených geometrickým plánem č. 754-60/2019, v katastrálním území
Kunratice u Cvikova, obci Kunratice u Cvikova, evidovaných na listu vlastnictví č. 44, u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
za
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 3.420 Kč (slovy: tři tisíce čtyři sta
dvacet korun českých), investiční akce „Silnice III/26839 Kunratice u Cvikova,
rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,
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b)

2.

3.

a)

b)

svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,

a)

koupi:
- části p. p. č. 326/2 o výměře 14 m2, nově označené jako p. p. č. 326/5, ostatní plocha,
silnice,
- části p. p. č. 326/2 o výměře 136 m2, nově označené jako p. p. č. 3266, ostatní plocha,
silnice,
- části p. p. č. 345/20 o výměře 155 m2, nově označené jako p. p. č. 345/29, ostatní plocha,
silnice,
- části p. p. č. 358/1 o výměře 9 m2, nově označené jako p. p. č. 358/3, ostatní plocha,
silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 754-60/2019, v katastrálním území Kunratice u
Cvikova, obci Kunratice u Cvikova, evidovaných na listu vlastnictví č. 336, u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní
cenu ve výši 18.840 Kč (slovy: osmnáct tisíc osm set čtyřicet korun českých), investiční
akce „Silnice III/26839 Kunratice u Cvikova, rekonstrukce silnice“, 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 Česká Lípa,

b)

4.

svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
koupi:
části p. p. č. 2913/6 o výměře 42 m2, nově označené jako p. p. č. 2913/10, ostatní plocha,
silnice, části p. p. č. 2984/1 o výměře 2 m2, nově označené jako p. p. č. 2984/4, ostatní
plocha, silnice, vymezených geometrickým plánem č. 754-60/2019, v katastrálním území
Kunratice u Cvikova, obci Kunratice u Cvikova, evidovaných na listu vlastnictví č. 22, u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
za
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 2.640 Kč (slovy: dva tisíce šest set
čtyřicet korun českých), investiční akce „Silnice III/26839 Kunratice u Cvikova,
rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,

a)

koupi:
- části st. p. č. 197 díl “c” o výměře 16 m2,
- části p. p. č. 2913/2 díl “d”o výměře 9 m2,
sloučených do nově vzniklé p.p.č. 2913/8 o výměře 25 m2, ostatní plocha, silnice,
- části p. p. č. 295/1 o výměře 28 m2, nově označené jako p. p. č. 295/4,
vymezených geometrickým plánem č. 754-60/2019 ze dne 12. 12. 2019, v katastrálním
území Kunratice u Cvikova, obci Kunratice u Cvikova, evidovaných na listu vlastnictví č.
254 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
(1/2) a

7

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25.08.2020

b)

5.

a)

(1/2), za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 3.180 Kč (slovy: tři tisíce sto
osmdesát korun českých),, investiční akce „Silnice III/26839 Kunratice u Cvikova,
rekonstrukce silnice“, 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 Česká Lípa,
koupi:
- části p. p. č. 906 o výměře 8 m2, nově označené jako p. p. č. 906/2, ostatní plocha,
silnice, vymezené geometrickým plánem č. 230-118/2019 ze dne 3. 7. 2019, v
katastrálním území Oldřichov na Hranicích, obci Hrádek nad Nisou, evidované na listu
vlastnictví č. 76 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, od
oba bytem
za vzájemně dohodnutou celkovou
kupní cenu ve výši 4.000 Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých), předmětnou část pozemku
je nutné vykoupit, aby bylo možné celou silnici následně předat městu Hrádek nad Nisou,
refundace nebude uplatněna,

b)

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 Liberec
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 257/20/ZK
Majetkoprávní operace - vydání potvrzení Státnímu pozemkovému úřadu o případném
neuplatnění předkupního práva v rámci připravovaného výkupu u stavebně silniční akce v k.
ú. Jezvé a v k. ú. Valteřice u Žandova
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vydání potvrzení Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ
01312774 v rámci připravovaného výkupu v rámci stavby „Rekonstrukce silnice II/263 Valteřice –
Horní Police“:
o tom, že Liberecký kraj souhlasí, aby Státní pozemkový úřad neuplatnil své případné předkupní
právo u následujících pozemků:
- p.p.č. 352/2(ve vlastnictví Kubiše Milana, č. ev. 2, 47002 Horní Police), nacházejícího se v
katastrálním území Jezvé,
- p.p.č. 358/9(ve vlastnictví Kubiše Milana, č. ev. 2, 47002 Horní Police), nacházejícího se v
katastrálním území Jezvé,
- p.p.č. 494/1(ve vlastnictví Kubiše Milana, č. ev. 2, 47002 Horní Police), nacházejícího se v
katastrálním území Valteřice u Žandova,
kdy Liberecký kraj bude realizovat případné výkupy dotčených pozemků s vlastníkem na základě
samostatných soukromoprávních smluv
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
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USNESENÍ č. 258/20/ZK
Majetkoprávní operace – darování nemovité věci v k. ú. Frýdlant (objekt Havlíčkova čp. 46 ve
Frýdlantu)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování nemovité věci ve správě ve správě příspěvkové organizace Střední škola hospodářská a
lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, IČO 00082554, a to: p. p. č. 9 o výměře 886 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova Frýdlant, č. p. 46, způsob využití občanská vybavenost,
způsob ochrany památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, nacházející se v k. ú.
Frýdlant, obci Frýdlant, evidované na listu vlastnictví č. 927 u Katastrálního pracoviště Frýdlant
(dále jen „Nemovitost“), městu Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO
00262781, hodnota daru dle účetní evidence činí 4.582.000 Kč (slovy: čtyři miliony pět set
osmdesát dva tisíc korun českých), výhradně za účelem a za podmínek:
Nemovitost bude uvedena do provozu nejpozději do 7 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva k Nemovitosti do katastru nemovitostí ve prospěch města Frýdlant s tím, že
budou v minimálním rozsahu zajištěny činnosti v Nemovitosti spočívající
1. v provozu školní jídelny, jejímž prostřednictvím mohou být uspokojovány potřeby široké
skupiny dětí v obci v oblasti stravování; včetně zajištění stravování zaměstnanců škol, města a
zajištění stravování v rámci sociálních služeb,
2. v zajištění prostor a sociálního zázemí pro veřejnou službu a veřejně prospěšné práce, čímž
budou zprostředkovaně uspokojovány zájmy všech obyvatel obce týkající se právě veřejných
služeb,
3. v zajištění prostor pro subjekt poskytující veřejně prospěšné služby v oblasti vzdělávání,
sociální, pedagogiky, zaměstnanosti (např. pro působení pracovníků střediska výchovné péče
Dětského diagnostického ústavu Liberec),
4.

v poskytnutí zázemí pro spolkovou činnost, která může sloužit potřebám členů jednotlivých
spolků, a v důsledku jejich činnosti mohou být sekundárně uspokojovány potřeby rovněž
občanů širokého spektra různých zaměření (dále jen „Činnosti“ nebo „Zařízení“),
kdy takto specifikovaný účel, resp. Činnosti budou provozovány nepřetržitě po dobu 10-ti let od
uvedení kompletního Zařízení v Nemovitosti do provozu
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 259/20/ZK
Majetkoprávní operace – směna nemovitostí v k. ú. Česká Lípa
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) směnu nemovitých věcí ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, a to p. p. č. 1838 o výměře 443 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1839 o výměře 2494 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Česká Lípa, č. p. 1730, obč. vyb., a p. p. č. 1840 o
výměře 12809 m2, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, nacházejících
se v k. ú. Česká Lípa, obci Česká Lípa, evidovaných na listu vlastnictví č. 1905 u Katastrálního
pracoviště Česká Lípa (dále také jen „Nemovitosti 1“), cena obvyklá dle znaleckého posudku č.
3127/3/2020 ze dne 10. 4. 2020 činí 8.165.800 Kč (slovy: osm milionů sto šedesát pět tisíc osm
set korun českých), za podmínky, že směnná smlouva bude obsahovat ujednání týkající se
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předkupního práva a výhrady zpětné koupě Libereckého kraje k Nemovitostem 1 na dobu 10
let ode dne vkladu věcného práva odpovídajícímu předkupnímu právu a výhradě zpětné koupě
do katastru nemovitostí,
za nemovité věci ve vlastnictví města Česká Lípa, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470
01 Česká Lípa, IČO 00260428, a to p. p. č. 5825/311 o výměře 655 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, jejíž součástí je stavba Česká Lípa, č. p. 2905, obč. vyb., a p. p. č. 5825/312 o výměře
2178 m2, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, nacházející se v k. ú.
Česká Lípa, obci Česká Lípa, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 1494-54/2020 ze dne 30. 3. 2020 činí
6.900.000 Kč (slovy: šest milionů devět set tisíc korun českých),
s doplatkem, kdy město Česká Lípa doplatí Libereckému kraji částku ve výši 1.265.800 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě šedesát pět tisíc osm set korun českých), a to ve dvou splátkách
(přičemž poslední splátka bude splatná do 31. 12. 2021),
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Denní a
pobytové sociální služby, Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO 48282961, 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. 260/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemku v k.ú. Velký Valtinov
2.
pozemku v k.ú. Dolní Pertoltice
3.
pozemku v k.ú. Osečná
4.
pozemků v k.ú. Svijany
5.
pozemků v k.ú. Košťálov
6.
pozemků v k.ú. Polevsko
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p. p. č. 1164/1 o předpokládané výměře 1052 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Velký Valtinov, obci Velký
Valtinov, obci Velký Valtinov se sídlem Velký Valtinov č. p. 46, 471 25 Velký Valtinov, IČO
00672891, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Chodník Velký Valtinov“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 17,50 Kč/m2 tj. 18.410 Kč,
2.

3.

budoucí darování části p. p. č. 1198/1 o předpokládané výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Dolní Pertoltice, obci Pertoltice a
evidované na listu vlastnictví č. 111 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant, obci Pertoltice se sídlem Dolní Pertoltice č. p. 59, 464 01 Frýdlant, IČO
006 71 959, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „I/13 – SO 101 Komunikace pro
pěší“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 17,50 Kč/m2 tj. 280 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 790/1 o předpokládané výměře 694 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Osečná, obci Osečná, č. 402 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, městu Osečná se sídlem
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, IČO 00263061, s tím, že darovací smlouva bude
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4.

5.

uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Osečná – chodník podél ulice Liberecká“, předpokládaná
účetní hodnota budoucího daru činí 17,50 Kč/m2 tj. 12.145 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 278/1 o předpokládané výměře 155,07 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č. 288/1 o předpokládané výměře 865,29 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č. 288/2 o předpokládané výměře 135,22 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, se v katastrálním území Svijany, obci Svijany, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 219 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, obci
Svijany, se sídlem Svijany č. p. 71, 463 46 Příšovice, IČO 00671908, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Vybudování chodníku k zámku – Svijany, k. ú. Svijany“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 23.589, 22 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 1993/1 o předpokládané výměře 54 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, části p. p. č. 1999 o předpokládané výměře 80 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Košťálov, obci Košťálov, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 244 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, obci Košťálov, se sídlem Košťálov č. p. 201, 512 02 Košťálov, IČO 002 75 841, s tím,
že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Cyklostezka Oleška“, předpokládaná účetní
hodnota budoucího daru činí 30 Kč/m2 tj. 4.020 Kč,

6.

budoucí darování části p. p. č. 836/1 o předpokládané výměře 12,40 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, části p. p. č. 902/1 o předpokládané výměře 491,60 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Polevsko, obci Polevsko, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 312 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa, obci Polevsko, se sídlem Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko, IČO 005254051, s
tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Polevsko – chodník podél III/26320 – SO 101
Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení, přípojka pro odvod dešťových vod v k. ú. Polevsko“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 9.637,56 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 261/20/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku v k.ú. Janův Důl
2.
pozemku v k.ú. Lestkov pod Kozákovem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování části p. p. č. 1092/1 o výměře 175 m2, nově označená jako p. p. č. 1092/13, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1092/1 o výměře 239 m2, nově
označená jako p. p. č. 1092/14, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č.
1092/1 o výměře 13 m2, nově označená jako p. p. č. 1092/15, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, části p. p. č. 1092/1 o výměře 9 m2, nově označená jako p. p. č. 1092/16, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše vymezeno geometrickým plánem č. 2891388/2019 ze dne 23. 10. 2019, nacházejících se v katastrálním území Janův Důl, obci Janům
Důl, obci Janův Důl, se sídlem Janům Důl č.p. 75, 463 52 Osečná, IČO 008 31 395, hodnota
daru dle účetní evidence činí 17,50 Kč/m2 tj. 7.630 Kč (slovy: sedmtisícšestsettřicet korun
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2.

českých), uvedené pozemky jsou trvale zastavěny stavbou chodníku,
darování části p. p. č. 1170/18 o výměře 110 m2, nově označená jako p. p. č. 1170/19, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1170/18 o výměře 1 m2, nově
označená jako p. p. č. 1170/20, ostatní plocha, způsob využití trvalý travní porost, části p. p. č.
1170/18 o výměře 66 m2, nově označená jako p. p. č. 1170/21, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, části p. p. č. 1170/18 o výměře 11 m2, nově označená jako p. p. č.
1170/22, ostatní plocha, způsob využití trvalý travní porost, části p. p. č. 1170/18 o výměře 38
m2, nově označená jako p. p. č. 1170/23, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vše vymezeno geometrickým plánem č. 451-143/2019 ze dne 16. 1. 2020, nacházejících se v
katastrálním území Lestkov pod Kozákovem, obci Radostná pod Kozákovem, obci Radostná
pod Kozákovem, se sídlem Lestkov č.p. 77, 512 63 Rovensko pod, Troskami, IČO 002 76 031,
hodnota daru dle účetní evidence činí 21 Kč/m2 tj.
4.746 Kč (slovy:
čtyřitisícesedmsetčtyřicetšest korun českých), uvedené pozemky jsou trvale zastavěny stavbou
„Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice 282, 283 křižovatka U Kříže – Lestkov, Radostná pod
Kozákovem“,

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 262/20/ZK
Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú.
Jindřichovice pod Smrkem (FAMA 2020/05/027)
Zastupitelstvo kraje po projednání
neschvaluje
záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to: části p. p. č. 758
o výměře 205 m2, nově označené jako p. p. č. 758/2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
vymezená geometrickým plánem č. 506-2062/2020 ze dne 28. 2. 2020 nacházející se v k. ú.
Jindřichovice pod Smrkem, obci Jindřichovice pod Smrkem, evidované na listu vlastnictví č. 212 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, JUDr. Evě Hlaváčkové,
narozené 1955, bytem Praha
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 263/20/ZK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje
1.
pozemku v k.ú. Kokonín
2.
pozemku v k.ú. Tuhaň u Dubé
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
části p. p. č. 950/1 o předpokládané výměře 62 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním
území Kokonín, obci Jablonec nad Nisou, evidovaná na listu vlastnictví č. 32 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, občanskému sdružení
Kokonín 2000, se sídlem Dalešická 4171, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČO 226 61 484, za
kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 s tím, že kupující nechá na své náklady vypracovat geometrický
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plán,
předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a
to: části p. p. č. 1323/3 o předpokládané výměře 145 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním
území Tuhaň u Dubé, obci Tuhaň, evidovaná na listu vlastnictví č. 191 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Ing. Jaroslavu Šedinovi, nar. 1986,
bytem Tuhaň, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 s tím, že kupující nechá na své náklady
vypracovat geometrický plán

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 264/20/ZK
Majetkoprávní operace – prodeje
1.
pozemků v k.ú. Kunratice u Cvikova
2.
pozemků v k.ú. Nedamov
3.
pozemku v k.ú. Frýdlant
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p. p. č. 2915/1 o výměře 8 m2, nově označené jako p. p. č. 2915/18, vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, a části p. p. č. 2971 o výměře 9 m2, nově
označené jako p. p. č. 2971/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
vymezených geometrickým plánem č. 754-60/2019 ze dne 12. 12. 2019, nacházejících se v k.
ú. Kunratice u Cvikova, obci Kunratice u Cvikova, evidovaných na listu vlastnictví č. 383 u
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, ČR – Povodí Ohře, s.p., se sídlem Bezručova 4219, 430
03 Chomutov, IČO 70889988, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 150565/2020 ze dne 21. 4. 2020 ve výši 2.400 Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých), jedná
se o pozemky trvale dotčeny stavbou „Silnice III/26836 Kunratice u Cvikova, reko silnice“,
2.

prodej částí p. p. č. 1378, nově označených jako p. p. č. 1378/2 o výměře 30 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 1378/3 o výměře 27 m2, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 463-35/2020 ze dne 11. 5. 2020,
nacházející se v k. ú. Nedamov, obec Dubá, evidované na listu vlastnictví č. 809 u
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41
Dubá, IČO 00260479, za kupní cenu ve výši 5.700 Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun
českých), z důvodu posunutí oplocení na hrázi rybníka,
3. prodej části p. p. č. 3126/1 o výměře 4337 m2, nově označené jako p. p. č. 3126/16, zahrada,
vymezené geometrickým plánem č. 3173-278/2018 ze dne 28. 11. 2019, nacházející se v k. ú.
Frýdlant, obci Frýdlant, evidované na listu vlastnictví č. 927 u Katastrálního pracoviště
Frýdlant, do podílového vlastnictví Společenství vlastníků Zámecká 4071, Frýdlant, se sídlem
Zámecká 4071, 464 01 Frýdlant, IČO 28746228 (id. podíl o velikosti 1/2) a Společenství
vlastníků Zámecká 4072, Frýdlant, se sídlem Zámecká 4072, 464 01 Frýdlant, IČO 28736427,
(id. podíl o velikosti 1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 441.150 Kč (slovy: čtyři
sta čtyřicet jedna tisíc sto padesát korun českých), za účelem vybudování přečerpávající stanice
pro napojení septiku na veřejnou kanalizaci
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
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USNESENÍ č. 265/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k.ú. Bořkov
2.
pozemků v k.ú. Vysoké nad Jizerou
3.
pozemků v k.ú. Frýdlant
4.
pozemků v k.ú. Ohrazenice u Turnova a k.ú. Turnov
5.
pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou
6.
pozemků v k.ú. Tanvald
7.
pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 93/20/ZK v části 2. (týká se podbodu 6 – budoucí darování pozemků v k.ú.
Tanvald),
schvaluje
1. budoucí darování:
•části p. p. č. 109 o předpokládané výměře cca 163 m2, ostatní plocha, způsob využití neplodná
půda,
•části p. p. č. 149/1 o předpokládané výměře cca 364 m2, ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda,
•části p. p. č. 460/2 o předpokládané výměře cca 82 m2, ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda,
•části p. p. č. 1021/2 o předpokládané výměře cca 95 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
•části p. p. č. 1021/5 o předpokládané výměře cca 295 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1021/14 o předpokládané výměře cca 173 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1021/15 o předpokládané výměře cca 56 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1021/16 o předpokládané výměře cca 79 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1021/17 o předpokládané výměře cca 80 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1021/18 o předpokládané výměře cca 229 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1021/19 o předpokládané výměře cca 7 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
•části p. p. č. 1021/20 o předpokládané výměře cca 24 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1021/22 o předpokládané výměře cca 147 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1021/23 o předpokládané výměře cca 24 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1021/25 o předpokládané výměře cca 1218 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části p. p. č. 1024/3 o předpokládané výměře cca 132 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
•části st. p. č. 76/2 o předpokládané výměře cca 58 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný
dvůr,
nacházejících se v k. ú. Bořkov, obci Slaná, evidovaných na listu vlastnictví č. 195 a č. 602 u
Katastrálního pracoviště Semily, obci Slaná, se sídlem Slaná č.p. 94, 4512 01 Slaná, IČO
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00276138, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Cyklostezka Oleška“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 85.230 Kč (slovy: osmdesát pět tisíc dvě stě
třicet korun českých),
budoucí darování části p. p. č. 2222/18 o předpokládané výměře cca 2 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, a části p. p. č. 2254/2 o předpokládané výměře cca 1425 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Vysoké nad Jizerou, obci Vysoké nad
Jizerou, evidovaných na listu vlastnictví č. 133 u Katastrálního pracoviště Semily, městu
Vysoké nad Jizerou, se sídlem náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou,
IČO 00276294, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Chodník podél silnice ev. č.
II/290 Vysoké nad Jizerou“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 30 Kč/m2, tj.
42.810 Kč,

3.

budoucí darování části p. p. č. 3111/1 o předpokládané výměře cca 1705 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, a části p. p. č. 3140/1 o předpokládané výměře cca 202 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Frýdlant, obci Frýdlant, a
evidovaných na listu vlastnictví č. 2510 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, městu Frýdlant, se
sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO 00262781, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – Zámecká,
Frýdlant“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 70 Kč/m2, tj. 133.490 Kč,

4.

budoucí darování části p. p. č. 905/1 o předpokládané výměře 30,37 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, část p. p. č. 1048/25 o předpokládané výměře 41,58 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v k. ú. Ohrazenice u Turnova, obci Ohrazenice, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 166 u Katastrálního pracoviště Semily, části p. p. č. 3905/2 o
předpokládané výměře 13,63 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k. ú.
Turnov, obci Turnov, a evidované na listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního pracoviště
Semily, městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, s tím,
že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Turnov – rekonstrukce ulice Průmyslová“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 1.578 Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát
osm korun českých),
budoucí darování části p. p. č. 1790 o předpokládané výměře 843 m2, trvalý travní porost, části
p. p. č. 1796 o předpokládané výměře 45 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, části p. p. č. 1797 o předpokládané výměře 257 m2, ovocný sad, části p. p. č.
2070 o předpokládané výměře 201 m2, ovocný sad, nacházejících se v k. ú. Hodkovice nad
Mohelkou, obci Hodkovice nad Mohelkou, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1337 u
Katastrálního pracoviště Liberec, městu Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Cyklostezka – Hodkovice nad Mohelkou“, předpokládaná
účetní hodnota budoucího daru činí 41.716,77 Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc sedm set šestnáct
korun českých, sedmdesát sedm haléřů),
budoucí darování p. p. č. 1926/3 o výměře 52 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.
p. č. 1926/4 o výměře 110 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č.
1926/5 o výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1926/6 o
výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/7 o výměře 87 m2,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/8 o výměře 10 m2, ostatní plocha,

5.

6.
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způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/9 o výměře 22 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p. p. č. 1926/10 o výměře 303 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č.
1926/11 o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/12 o výměře
132 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/13 o výměře 44 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1926/14 o výměře 7 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1926/15 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p. p. č. 1926/16 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 311/12 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.
p. č. 325/15 o výměře 11 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 325/16 o výměře 1
m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 352/19 o výměře 30 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p. p. č. 352/20 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.
p. č. 361/10 o výměře 202 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 370/12 o výměře
56 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 371/3 o výměře 73 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Tanvald, obci Tanvald, a evidovaných na listech
vlastnictví č. 1467 a č. 3682 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, městu Tanvald, se sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald, IČO 00262587,
s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2022 s ohledem na 5 letou
udržitelnost projektu rekonstrukce silnice ev. č. III/29023 v rámci akce ROP, účetní hodnota
budoucího daru činí 103.400 Kč,
7. budoucí darování části p. p. č. 3050 o předpokládané výměře 247,10 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, a evidované
na listu vlastnictví č. 1770 u Katastrálního pracoviště Liberec, statutárnímu městu Liberec, se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO 00262978, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Obytná zóna Vyhlídková – Dlouhomostecká, technická
infrastruktura 1. etapa, Vratislavice nad Nisou – chodník a veřejná zeleň“, předpokládaná
účetní hodnota budoucího daru 540 Kč/m2, tj. 133.434 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 266/20/ZK
Majetkoprávní operace – směna
1.
pozemků v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně a k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
2.
pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) směnu pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to: části p. p. č. 679/1 o výměře 16 m2, nově
označená jako p. p. č. 679/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 679/1 o
výměře 58 m2, nově označená jako p. p. č. 679/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 339-45/2020 ze dne 18. 2. 2020, nacházejících se v
k. ú. Dolní Suchá u Chotyně, obci Hrádek nad Nisou, evidované listu vlastnictví č. 150 u
Katastrálního úřadu pracoviště Liberec, a dále části p. p. č. 220/1 o výměře 172 m2, nově
označená jako p. p. č. 220/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 220/1 o
výměře 23 m2, nově označená jako p. p. č. 220/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, části
p. p. č. 220/1 o výměře 12 m2, nově označená jako p. p. č. 220/5, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 593-328/2018 ze dne 21. 1. 2019,
nacházejících se v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obci Hrádek nad Nisou, evidované
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b)

2.

a)

listu vlastnictví č. 904 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, hodnota daru dle účetní evidence činí 19.670 Kč (slovy: devatenáct tisíc šest set
sedmdesát korun českých),
za pozemek ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34
Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, a to část p.p.č. 154/1 o výměře 39 m2, nově označené
jako p.p.č. 154/6, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 593328/2018 ze dne 21. 1. 2019, nacházející se v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obci
Hrádek nad Nisou, evidované listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Liberec, hodnota daru dle účetní evidence činí 3.794,70 Kč
(slovy: tři tisíce sedm set devadesát čtyři korun českých, sedmdesát haléřů), směna se
provádí bez doplatku,
svěření takto nabyté nemovité věci 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 Liberec,
směnu pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Domov a Centrum aktivity, a to p. p. č. 2306 o výměře 161 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, nacházející se v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, obci
Hodkovice nad Mohelkou, evidované na listu vlastnictví č. 1337 u Katastrálního
pracoviště Liberec, hodnota dle účetní evidence činí 10.454 Kč (slovy: deset tisíc čtyři sta
padesát čtyři korun českých),
za pozemek ve vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820, a to p. p. č. 2293 o výměře
1646 m2, trvalý travní porost, nacházející se v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, obci
Hodkovice nad Mohelkou, evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště
Liberec, hodnota dle účetní evidence činí 5.267,20 Kč (slovy: pět tisíc dvě stě šedesát
sedm korun českých, dvacet haléřů), směna se provádí bez doplatku,

b)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Domov a
Centrum aktivity, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO
71220097, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 267/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/20 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého
kraje na rok 2021 dle zvláštního zákona (předfinancování 2021)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/20, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje dle
zvláštního zákona ve výši 10.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 10.000.000 Kč,
b) navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
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sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši
10.000.000 Kč,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro
poskytovatele sociálních služeb na rok 2021, jejichž služby jsou zařazené do IX. aktualizace
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje schválené v roce 2020 v úhrnném objemu
10.000.000 Kč, níže uvedeným příjemcům ve výši:
Poř.
číslo

Název
poskytovatel
e

IČO

1.

Oblastní
charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec
XI-Růžodol

9958898

§ 57 azylové
domy

99.000

2.

Oblastní
charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec
XI-Růžodol

3146268

§ 57 azylové
domy

139.000

3.

Oblastní
charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec
XI-Růžodol

6940940

§ 49 domovy
pro seniory

202.000

4.

FOKUS Semily,
z. s.

22871080

Nad Školami 480, 513 01
Semily

6265472

§ 67 sociálně
terapeutické
dílny

104.000

5.

FOKUS Semily,
z. s.

22871080

Nad Školami 480, 513 01
Semily

8899363

§ 70 sociální
rehabilitace

52.000

6.

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635, 120 00
Praha 2 - Vinohrady

5235056

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

53.000

7.

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635, 120 00
Praha 2- Vinohrady

6719009

§ 37 odborné
sociální
poradenství

64.000

8.

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635, 120 00
Praha 2 - Vinohrady

5713240

§ 69 terénní
programy

130.000

9.

Anděl Strážný,
z. ú.

02771527

Fűgnerovo náměstí 1808/3, 120
00 Praha 2 - Nové Město

8384795

§ 41 tísňová
péče

81.000

10.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

7559709

§ 39 osobní
asistence

290.000

11.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

7135154

§ 39 osobní
asistence

188.000

Registrač
ní číslo

Sídlo
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12.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

9349276

§ 39 osobní
asistence

265.000

13.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

3852372

§ 39 osobní
asistence

284.000

14.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

1656576

§ 44
odlehčovací
služby

72.000

15.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

5362299

§ 44
odlehčovací
služby

36.000

16.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

2164863

§ 44
odlehčovací
služby

44.000

17.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

6806376

§ 44
odlehčovací
služby

36.000

18.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

2453453

§ 56
tlumočnické
služby

32.000

19.

Rytmus
Liberec, o.p.s.

27322793

Palachova 504/7, 460 01
Liberec I-Staré Město

2527518

§ 70 sociální
rehabilitace

254.000

20.

Centrum LIRA,
z.ú.

28731191

Matoušova 406/20, 460 07
Liberec III-Jeřáb

3959325

§ 54 raná
péče

278.000

21.

Centrum LIRA,
z.ú.

28731191

Matoušova 406/20, 460 07
Liberec III-Jeřáb

4823957

§ 65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

193.000

22.

REVA o.p.s.

25447726

Na Perštýně 352/33, 460 01
Liberec IV-Perštýn

2049573

§ 39 osobní
asistence

290.000

34.000

20.000

23.

Česká unie
neslyšících, z.
ú.

00675547

Dlouhá 37/729, 110 00 Praha
1- Staré Město

4756138

§ 66 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

24.

Česká unie
neslyšících, z.
ú.

00675547

Dlouhá 37/729, 110 00 Praha
1- Staré Město

4358523

§ 56
tlumočnické
služby

19

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25.08.2020

25.

Společnost
Dolmen, z. ú.

27291049

nám. Českých bratří 36/1, 460
05 Liberec V - Kristiánov

5227172

§ 51
chráněné
bydlení

290.000

26.

Společnost
Dolmen, z. ú.

27291049

nám. Českých bratří 36/1, 460
05 Liberec V- Kristiánov

4353078

§ 43 podpora
samostatného
bydlení

124.000

27.

Společnost
Dolmen, z.ú.

27291049

nám. Českých bratří 36/1, 460
05 Liberec V- Kristiánov

6650186

§ 67 sociálně
terapeutické
dílny

77.000

28.

Tichý svět,
o.p.s.

26611716

Staňkovská 378, 198 00 Praha
14 - Hostavice

4385424

§ 70 sociální
rehabilitace

66.000

29.

Diakonie
Beránek z. s.

40233189

1. máje 868/11, 460 07 Liberec
III-Jeřáb

5231429

§ 40
pečovatelská
služba

227.000

30.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00 Praha
13 - Stodůlky

1303151

§ 63
noclehárny

48.000

31.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00 Praha
13 - Stodůlky

1020591

§ 61
nízkoprahová
denní centra

57.000

32.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00 Praha
13- Stodůlky

5918012

§ 57 azylové
domy

97.000

33.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00 Praha
13 - Stodůlky

9860755

§ 69 terénní
programy

21.000

34.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00 Praha
13 - Stodůlky

1420566

§ 69 terénní
programy

64.000

35.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00 Praha
13- Stodůlky

3822869

§ 63
noclehárny

46.000

36.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00 Praha
13- Stodůlky

1775589

§ 69 terénní
programy

130.000

37.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00 Praha
13- Stodůlky

2481915

§ 61
nízkoprahová
denní centra

75.000

38.

SANREPO,
o.p.s.

22796932

Klášterní 39, 471 25 Jablonné v
Podještědí

6877163

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

51.000

39.

Romodrom
o.p.s.

26537036

Rybná 24/716, 110 00 Praha 1
- Staré Město

1161877

§ 69 terénní
programy

205.000

40.

Diakonie ČCE středisko
Světlo ve
Vrchlabí

43464343

Komenského 616, 543 01
Vrchlabí 1

3148048

§ 65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

64.000

41.

DIAKONIE
DUBÁ z. s.

26591511

Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá

1372957

§ 70 sociální
rehabilitace

43.000
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42.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z. s.

43.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

44.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05 Liberec
V- Kristiánov

26636328

Oblačná 450/1, 460 05 Liberec
V- Kristiánov

8791447

§ 37 odborné
sociální
poradenství

26.000

6374958

§ 65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

43.000

8054292

§ 66 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

26.000

107.000

26636328

Oblačná 450/1, 460 05 Liberec
V-Kristiánov

45.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05 Liberec
V-Kristiánov

3910140

§65 Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

46.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05 Liberec
V-Kristiánov

5063729

§ 69 terénní
programy

26.000

47.

Oblastní
charita Jičín

73633755

Na jihu 553, 506 01 Jičín-Nové
Město

2584331

§ 65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

64.000

48.

Déčko Liberec
z.s.

68455232

Švermova 32/35, 460 10
Liberec X-Františkov

9813481

§ 37 odborné
sociální
poradenství

123.000

49.

Diakonie ČCE středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

8492814

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

64.000

50.

Diakonie ČCE středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

3428319

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

107.000

51.

Diakonie ČCE středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

7080749

§ 65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

86.000

52.

Diakonie ČCE středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

5741111

§ 40
pečovatelská
služba

160.000

53.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
IV- Perštýn

6552817

§ 37 odborné
sociální
poradenství

76.000

54.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
IV- Perštýn

4853448

§ 68
terapeutické
komunity

179.000

55.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
IV- Perštýn

4142726

§ 64 služby
následné péče
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8752756

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

64.000

Pod Perštýnem 321/1, 460 01
Liberec IV-Perštýn

9543067

§ 37 odborné
sociální
poradenství

59.000

28700210

Pod Perštýnem 321/1, 460 01
Liberec IV-Perštýn

4343228

§ 44
odlehčovací
služby

263.000

28700210

Pod Perštýnem 321/1, 460 01
Liberec IV-Perštýn

3069495

§ 44
odlehčovací
služby

128.000

8935632

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

64.000

7356784

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

64.000

08848254

Švermova 853, 463 65 Nové
Město pod Smrkem

3661910

§65 - Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

43.000

Diecézní
charita
Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022, Předměstí,
412 01 Litoměřice

3632154

§ 40
pečovatelská
služba

118.000

LAMPA, z. s.

22889159

Husova 89, 471 24 Mimoň

7555345

§ 69 terénní
programy

27.000

43.000

56.

Maják Hrádek
z.ú.

08751641

Moskevská 438, 463 34 Hrádek
nad Nisou

57.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

28700210

58.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

59.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

60.

Maják Plus,
z.ú.

07934335

62.

Maják NMPS,
z. ú.

08848254

63.

Maják NMPS,
z. ú.

64.

65.

Konopná 776/8, Liberec XIVRuprechtice, 460 14 Liber

Švermova 853, 463 65 Nové
Město pod Smrkem

66.

LAMPA, z. s.

22889159

Husova 89, 471 24 Mimoň

1457407

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

67.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460 15
Liberec XV -Starý Harcov

5563434

§ 67 sociálně
terapeutické
dílny

104.000

68.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460 15
Liberec XV -Starý Harcov

1226991

§ 50 Domovy se
zvláštním
režimem

231.000

69.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460 15
Liberec XV -Starý Harcov

3865693

§ 51
chráněné
bydlení

219.000

70.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460 15
Liberec XV -Starý Harcov

3596108

§ 43 podpora
samostatného
bydlení

283.000

71.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460 15
Liberec XV -Starý Harcov

8208204

§ 70 sociální
rehabilitace

168.000

72.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01 Turnov

9314906

§ 45 centra
denních
služeb

59.000
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73.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01 Turnov

7471836

§ 43 podpora
samostatného
bydlení

129.000

74.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01 Turnov

4661168

§ 67 sociálně
terapeutické
dílny

77.000

75.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického 1929/9, 434
01 Most

3775974

§ 69 terénní
programy

43.000

76.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického 1929/9, 434
01 Most

1220799

§ 58 domy na
půl cesty

87.000

77.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického 1929/9, 434
01 Most

3801846

§ 59
kontaktní
centra

57.000

78.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického 1929/9, 434
01 Most

1229581

§ 59
kontaktní
centra

118.000

79.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického 1929/9, 434
01 Most

8306216

§ 69 terénní
programy

192.000

80.

Buona Strada,
s.r.o.

04570243

Venušina 554/6, 460 01 Liberec
I-Staré Město

7885329

§ 46 denní
stacionáře

111.000

81.

SAREMA
LIBEREC, s.r.o.

25049313

nám. Dr. E.Beneše 559/28, 460
01 Liberec I-Staré Město

7455227

§ 70 sociální
rehabilitace

11.000

83.

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá, 295 01
Mnichovo Hradiště

5968921

§ 44
odlehčovací
služby

43.000

85.

Rodina v
centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387, 473 01 Nový
Bor

2930990

§ 62 Nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

107.000

21.000

86.

Rodina v
centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387, 473 01 Nový
Bor

3912232

§ 65 Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

87.

Návrat, o.p.s.

27323773

Široká 304/68, 460 07 Liberec
III-Jeřáb

6224406

§ 57 azylové
domy

128.000

88.

Tyfloservis,
o.p.s.

26200481

Krakovská 1695/21, 110 00
Praha 1- Nové Město

3843439

§ 70 sociální
rehabilitace

32.000

89.

MAREVA z. s.

01679198

Na Pískovně 657/24, 460 14
Liberec XIV -Ruprechtice

7734736

§ 40
pečovatelská
služba

134.000

90.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623064

Brunnerova 1011/3, 163 00
Praha 17 -Řepy

1201824

§ 51
chráněné
bydlení
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91.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623064

Brunnerova 1011/3, 163 00
Praha 17 -Řepy

9864940

§ 44
odlehčovací
služby

92

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623064

Brunnerova 1011/3, 163 00
Praha 17 - Řepy

2284277

§ 37 odborné
sociální
poradenství

5.000

93

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623064

Brunnerova 1011/3, 163 00
Praha 17 - Řepy

7472903

§ 65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

8.000

5.000

10.000

94.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623064

Brunnerova 1011/3, 163 00
Praha 17 - Řepy

4319542

§ 66 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

95.

Domov U
Spasitele,
středisko
Diakonie a
misie Církve
československé

73632791

Máchova 650, 464 01 Frýdlant
v Čechách

3988103

§ 49 domovy
pro seniory

290.000

96.

Oblastní
charita Most

70828920

Petra Jilemnického 2457/1, 434
01 Most

1807508

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

64.000

97.

Oblastní
charita Most

70828920

Petra Jilemnického 2457/1, 434
01 Most

8696715

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

90.000

98.

Oblastní
charita Most

70828920

Petra Jilemnického 2457/1, 434
01 Most

8501960

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

38.000

99.

Oblastní
charita Most

70828920

Petra Jilemnického 2457/1, 434
01 Most

5070480

§ 37 odborné
sociální
poradenství

6.000

100.

MCU
KOLOSEUM,
o.p.s.

25405080

Generála Svobody 83/47, 460
01 Liberec XIII- Nové Pavlovice

4873800

§ 39 osobní
asistence

Celkem

180.000

10.000.000

schvaluje
vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci,
rozhoduje o
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neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro
poskytovatele sociálních služeb narok 2021 níže uvedeným subjektům z důvodu administrativního
nesouladu jejich žádosti s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021, jako nedílné součásti vyhlášení
dotačního řízení:
Poř.
číslo

Název

IČO

Sídlo

Registrač
ní číslo

Druh
sociální
služby

Administrativní
nesoulad

61.

Centrum pro
integraci
cizinců, o.p.s.

26631997

Pernerova 10/32, 186
00 Praha 8 - Karlín

3364695

§ 37 odborné
sociální
poradenství

Není doložena příloha
č. 2 - Elektronicky
podepsaná žádost

82.

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

7143232

§ 39 osobní
asistence

Překročen maximálně
možný požadavek na
dotaci

84.

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

7253089

§ 40
pečovatelská
služba

Překročen maximálně
možný požadavek na
dotaci

101

Alzheimercentr
um Česká Lípa
z.ú.

7234571

9220832

§ 50 domovy
se zvláštním
režimem

Překročen maximálně
možný požadavek na
dotaci

U Nemocnice 2696,
Česká Lípa, 470 06
Česká Lípa

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

Termín: 30. 09. 2020
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
neúspěšné žadatele o přijatém usnesení.
Termín: 30. 09. 2020

USNESENÍ č. 268/20/ZK
Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje 2021+
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
závaznou Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje 2021+(včetně příloh)
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit závaznou
Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje 2021+ (včetně příloh) na webu Libereckého kraje.
Termín: 18. 09. 2020
USNESENÍ č. 269/20/ZK
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Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2021
v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních
službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termíny a podmínky
vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze
státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na
podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit zveřejnění
vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze
státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní
město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021, na portálu Libereckého kraje.
Termín: 03. 09. 2020
USNESENÍ č. 270/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 222/20 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních věcí z
rozpočtu Libereckého kraje – „Komunitní plánování obcí“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 222/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole
917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 560.000 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0570011 0000 „Zajištění spolufinancování projektu – Společné komunitní plánování obcí“
o částku 560.000 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
05801004008 „Město Nový Bor“, IČO 00260771 a navýšení o částku 230.000 Kč,
c) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
05801012108 „Mikroregion Frýdlantsko, dobrovolný svazek obcí“, IČO 70946213 a
navýšení o částku 330.000 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Nový Bor, se sídlem nám. Míru 1, Nový Bor 473
01, na projekt „Koordinátor komunitního plánování ORP Nový Bor“, ve výši 230.000 Kč,
2) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Mikroregionu Frýdlantsko, se sídlem Nám. T. G.
Masaryka 37, Frýdlant 464 01, na projekt „Zajištění plánování sociálních služeb na
Frýdlantsku – komunitní plánování obcí“, ve výši 330.000 Kč,
schvaluje
1) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/2149/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Nový Bor se sídlem nám. Míru 1,
Nový Bor 473 01, IČ: 00260771,
2)

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
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OLP/2150/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Mikroregionem Frýdlantsko, se sídlem
Nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 01, IČ: 70946213
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit smlouvy č.
OLP/2149/2020 a OLP/2150/2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje obci Nový Bor, se sídlem nám. Míru 1, Nový Bor 473 01, IČO:00260771, a Mikroregionu
Frýdlantsko se sídlem Nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 01, IČ: 70946213, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 20. 09. 2020
USNESENÍ č. 271/20/ZK
Rozšíření využití finančního daru poskytnutého organizaci Adra o. p. s., v souvislosti se
zajišťováním zásobování seniorů v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v
souvislosti s šířením viru SARS CoV -2
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
rozšíření využití finančního daru, poskytnutého organizaci ADRA o.p.s. na základě smlouvy č.
OLP/909/2020, i na úhradu ostatních nákladů obdarované organizace, zejména mzdových,
vzniklých v souvislosti se zajišťováním zásobování seniorů v období nouzového stavu vyhlášeného
vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí informovat organizaci
ADRA o. p. s, se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5 o výsledku jednání.
Termín: 20. 09. 2020
USNESENÍ č. 272/20/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Nadačnímu fondu Ozvěna na projekt „Nákup kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství
pro děti se sluchovým postižením“ z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Ozvěna, se sídlem Žižkova 528/6, 470
01 Česká Lípa, IČ: 029 70 261, na projekt „Nadační fond Ozvěna – nákup kompenzačních pomůcek
a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“, ve výši 250.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1829/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Nadační fond Ozvěna se
sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 029 70 261
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit smlouvu č.
OLP/1829/2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci
Nadační fond Ozvěna se sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 029 70 261, Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 20. 09. 2020
USNESENÍ č. 273/20/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/20 – Financování sociálních služeb v r. 2020 z
rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu – výsledky 3. kola
dotačního řízení (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/20, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917
05 – Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z
prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2020, v celkové výši 54.813.517 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a) snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb z
rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 54.813.517 Kč
b)

a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 - Transfery odboru
sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu ve výši 54.813.517 Kč,
2) vzorový Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na r. 2020,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci 3. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje v r. 2020 v úhrnném objemu 29.143.000 Kč, níže uvedeným příjemcům
na rok 2020 do výše:

Název

ADVAITA, z. ú.

IČO

Sídlo

Rumunská 14/6
Liberec IV65635591 Perštýn
460 01 Liberec
1

Buona Strada s.r.o.

4570243

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

Venušina 544/6
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec
1
Matoušova
406/20
Liberec IIIJeřáb
460 07 Liberec
7
Matoušova
406/20
Liberec IIIJeřáb
460 07 Liberec
7
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1

Kofinancování
sociální služby
(3. kolo
financování)
v Kč

Registrační
číslo služby

Druhy služby

6552817

odborné
sociální
poradenství

113.000,00

7885329

denní
stacionáře

240.000,00

3959325

raná péče

663.000,00

4823957

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

460.000,00

1656576

odlehčovací
služby

119.000,00
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Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

Zahradní
415/10
26593980 Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec

1840164

odborné
sociální
poradenství

12.000,00

2164863

odlehčovací
služby

72.000,00

2453453

tlumočnické
služby

63.000,00

3852372

osobní
asistence

470.000,00

4148036

odborné
sociální
poradenství

8.000,00

5362299

odlehčovací
služby

72.000,00

5451090

odborné
sociální
poradenství

8.000,00

6806376

odlehčovací
služby

72.000,00

7135154

osobní
asistence

310.000,00

7559709

osobní
asistence

723.000,00

9349276

osobní
asistence

438.000,00

9725207

odborné
sociální
poradenství
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1

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

Krejčího 1172/3
Liberec VI65100654 Rochlice
460 06 Liberec
6

6722018

pečovatelská
služba

1.832.000,00

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

Krejčího 1172/3
Liberec VI65100654 Rochlice
460 06 Liberec
6

7665554

odlehčovací
služby

122.000,00

Člověk v tísni, o.p.s.

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

5235056

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

80.000,00

Člověk v tísni, o.p.s.

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

5713240

terénní
programy

97.000,00

Člověk v tísni, o.p.s.

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

6719009

odborné
sociální
poradenství

96.000,00

Déčko Liberec z.s.

Švermova 32/35
Liberec X68455232 Františkov
460 10 Liberec
10

9813481

odborné
sociální
poradenství

183.000,00

Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková
organizace

Roztocká 994
68247877 514 01
Jilemnice

3790182

denní
stacionáře

156.000,00

Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková
organizace

Roztocká 994
68247877 514 01
Jilemnice

5312119

týdenní
stacionáře

161.000,00

4297455

denní
stacionáře

104.000,00

Dětské centrum Semily,
příspěvková organizace

856134 Na Olešce 433
Podmoklice
513 01 Semily

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

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

3428319

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

160.000,00

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

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

5741111

pečovatelská
služba

215.000,00

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

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

8492814

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

96.000,00
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DOMOV U SPASITELE
středisko Husitské
diakonie

ELVA HELP z.s.

Farní charita Česká Lípa

Farní charita Česká Lípa

Farní charita Česká Lípa

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Máchova 650
73632791 Frýdlant
464 01 Frýdlant
v Čechách
Palachova
504/7
Liberec I-Staré
26586100
Město
460 01 Liberec
1
Dubická 992/14
70226148 Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1
Dubická 992/14
70226148 Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1
Dubická 992/14
70226148 Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1
Nezvalova
662/18
Liberec XV-Starý
46749411
Harcov
460 15 Liberec
15
Nezvalova
662/18
Liberec XV-Starý
46749411
Harcov
460 15 Liberec
15
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV28700210
Perštýn
460 01 Liberec
1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV28700210
Perštýn
460 01 Liberec
1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV28700210
Perštýn
460 01 Liberec
1

3988103

domovy pro
seniory

900.000,00

7890129

sociální
rehabilitace

51.000,00

1297986

azylové domy

392.000,00

2925974

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

310.000,00

6790491

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

96.000,00

1226991

domovy se
zvláštním
režimem

891.000,00

3865693

chráněné
bydlení

3069495

odlehčovací
služby

192.000,00

4343228

odlehčovací
služby

393.000,00

9543067

odborné
sociální
poradenství

88.000,00

1.163.000,00

LAMPA, z. s.

22889159 Husova 89
Mimoň I
471 24 Mimoň

1457407

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

64.000,00

LAMPA, z. s.

22889159 Husova 89
Mimoň I
471 24 Mimoň

7555345

terénní
programy

40.000,00
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Na Pískovně
657/24
Liberec XIV1679198
Ruprechtice
460 14 Liberec
14
Generála
Svobody 83/47
Liberec XIII25405080
Nové Pavlovice
460 01 Liberec
1

7734736

pečovatelská
služba

305.000,00

4873800

osobní
asistence

268.000,00

2700736

pečovatelská
služba

156.000,00

2088349

pečovatelská
služba

160.000,00

2084701

pečovatelská
služba

320.000,00

1129034

pečovatelská
služba

220.000,00

Revoluční 164
260967 471 27 Stráž
pod Ralskem

2574699

pečovatelská
služba

96.000,00

Most k naději, z. s.

Petra
Jilemnického
63125137 1929/9
Most
434 01 Most 1

1220799

domy na půl
cesty

130.000,00

Most k naději, z. s.

Petra
Jilemnického
63125137 1929/9
Most
434 01 Most 1

1229581

kontaktní
centra

192.000,00

Most k naději, z. s.

Petra
Jilemnického
63125137 1929/9
Most
434 01 Most 1

3775974

terénní
programy

98.000,00

Most k naději, z. s.

Petra
Jilemnického
63125137 1929/9
Most
434 01 Most 1

3801846

kontaktní
centra

84.000,00

Most k naději, z. s.

Petra
Jilemnického
63125137 1929/9
Most
434 01 Most 1

8306216

terénní
programy

218.000,00

MAREVA z.s.

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

MĚSTO CVIKOV

Město Frýdlant

Město Jilemnice

Město Kamenický Šenov

Město Stráž pod Ralskem

Náměstí
260410 Osvobození 63
Cvikov I
471 54 Cvikov
nám. T. G.
Masaryka 37
262781 Frýdlant
464 01 Frýdlant
v Čechách
Masarykovo
náměstí 82
275808 514 01
Jilemnice
Osvobození 470
471 14
260622 Kamenický
Šenov
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NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

Návrat, o.p.s.

Obec Horní Branná

OBEC HORNÍ POLICE

Oblastní charita Jičín

K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515

Široká 304/68
Liberec III27323773 Jeřáb
460 07 Liberec
7
Horní Branná
262
275735 512 36 Horní
Branná

nám. Odboje 12
524662 471 06 Horní
Police

73633755 Na jihu 553
Nové Město
506 01 Jičín 1

1020591

nízkoprahová
denní centra

84.000,00

1303151

noclehárny

72.000,00

1420566

terénní
programy

96.000,00

1775589

terénní
programy

120.000,00

2481915

nízkoprahová
denní centra

112.000,00

3822869

noclehárny

66.000,00

5918012

azylové domy

342.000,00

9860755

terénní
programy

6224406

azylové domy

192.000,00

7177985

pečovatelská
služba

115.000,00

1853485

pečovatelská
služba

41.000,00

2584331

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

96.000,00
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Oblastní charita Liberec

Uhlířská 424/7
Liberec XI26520699 Růžodol I
460 01 Liberec
1

3146268

azylové domy

208.000,00

Oblastní charita Liberec

Uhlířská 424/7
Liberec XI26520699 Růžodol I
460 01 Liberec
1

6940940

domovy pro
seniory

302.000,00

Oblastní charita Liberec

Uhlířská 424/7
Liberec XI26520699 Růžodol I
460 01 Liberec
1

9958898

azylové domy

148.000,00

1807508

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

96.000,00

8501960

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

57.000,00

8696715

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

134.000,00

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most

Františka Malíka
70828920 956/16a
Most
434 01 Most 1
Františka Malíka
70828920 956/16a
Most
434 01 Most 1
Františka Malíka
70828920 956/16a
Most
434 01 Most 1

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Zahradní 182
27284506 403 23 Velké
Březno

2572767

domovy se
zvláštním
režimem

658.000,00

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Zahradní 182
27284506 403 23 Velké
Březno

6967411

domovy pro
seniory

590.000,00

Pečovatelská služba
Hrádek nad Nisou,
příspěvková organizace

Žitavská 670
71177248 463 34 Hrádek
nad Nisou

5475959

pečovatelská
služba

240.000,00

Reva o. p. s.

Na Perštýně
352/33
Liberec IV25447726
Perštýn
460 01 Liberec
1

2049573

osobní
asistence

Rodina v centru, z.ú.

Smetanova 387
27004295 473 01 Nový
Bor

2930990

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

160.000,00

Rodina24 z. ú.

Nerudova
3113/17
Jablonec nad
22829903
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

5391602

domovy se
zvláštním
režimem

560.000,00
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Nerudova
3113/17
Jablonec nad
22829903
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

8419868

osobní
asistence

649.000,00

1161877

terénní
programy

250.000,00

Ruprechtický farní spolek

Divoká 1186
Liberec XIV27016781 Ruprechtice
460 14 Liberec
14

9603734

denní
stacionáře

220.000,00

SANREPO, o.p.s.

Klášterní 39
22796932 471 25 Jablonné
v Podještědí

6877163

nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

76.000,00

9072226

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

123.000,00

8533092

chráněné
bydlení

74.000,00

1410170

pečovatelská
služba

544.000,00

6732891

azylové domy

204.000,00

8170444

azylové domy

32.000,00

8788790

domovy pro
seniory

992.000,00

Rodina24 z. ú.

Romodrom o.p.s.

Sdružení tělesně
postižených Česká Lípa,
o.p.s.

Sdružení TULIPAN, z.s.

Rybná 716/24
26537036 Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

2107538 Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1
Sokolská 113/8
Liberec I-Staré
26672472 Město
460 01 Liberec
1

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

Školní 2213
72745339 Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

Školní 2213
72745339 Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

Školní 2213
72745339 Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

Školní 2213
72745339 Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910 Panská 199
472 01 Doksy

4493554

pečovatelská
služba

117.000,00

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910 Panská 199
472 01 Doksy

8609487

domovy pro
seniory

788.000,00
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Sociální služby města
Nový Bor, příspěvková
organizace

B. Egermanna
950
75143861 473 01 Nový
Bor

7901485

pečovatelská
služba

854930 Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

2308616

domovy se
zvláštním
režimem

1.136.000,00

854930 Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

3732526

domovy pro
seniory

1.059.000,00

854930 Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

3949768

pečovatelská
služba

195.000,00

Spokojený domov, o.p.s.

Na Návsi 44
Veselá
29043913 295 01
Mnichovo
Hradiště

5968921

odlehčovací
služby

6.000,00

Spokojený domov, o.p.s.

Na Návsi 44
Veselá
29043913 295 01
Mnichovo
Hradiště

7143232

osobní
asistence

98.000,00

7253089

pečovatelská
služba

14.000,00

5227172

chráněné
bydlení

602.000,00

6650186

sociálně
terapeutické
dílny

123.000,00

5773192

pečovatelská
služba

279.000,00

3368051

odlehčovací
služby

96.000,00

4234054

domovy pro
seniory

175.000,00

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

3781224

Na Návsi 44
Veselá
295 01
Mnichovo
Hradiště
nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec
5
nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec
5
Horní Rokytnice
590
512 44
Rokytnice nad
Jizerou 1

Zdravotně sociální služby
Turnov

28. října 812
854883 Turnov
511 01 Turnov
1

Zdravotně sociální služby
Turnov

28. října 812
854883 Turnov
511 01 Turnov
1
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Zdravotně sociální služby
Turnov

28. října 812
854883 Turnov
511 01 Turnov
1

Zdravotně sociální služby
Turnov

28. října 812
854883 Turnov
511 01 Turnov
1
počet služeb

Celkem

8719331

pečovatelská
služba

110.000,00

9313088

centra
denních
služeb

90.000,00

103

29.143.000,00

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

Termín: 30. 09. 2020
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat Dodatky
ke Smlouvám o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na r.
2020.
Termín: 30. 09. 2020

USNESENÍ č. 274/20/ZK
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 20212024
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2024
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit zveřejnění
Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2024
na webových stránkách Libereckého kraje, odboru sociálních věcí.
Termín: 15. 09. 2020
USNESENÍ č. 275/20/ZK
Darování filtroventilačních jednotek MedicAer
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí věcného daru v rozsahu 32 kusů filtroventilačních jednotek MedicAer, v celkové
hodnotě 1.051.248 Kč, Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
b) o poskytnutí věcného daru v rozsahu 8 kusů filtroventilačních jednotek MedicAer, v celkové
hodnotě 262.812 Kč, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci, IČO: 46744991, se sídlem Klášterní 954/5, Liberec I- Staré Město, 460 01 Liberec,
c)

o poskytnutí věcného daru v rozsahu 8 kusů filtroventilačních jednotek MedicAer, v celkové
hodnotě 262.812 Kč, Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., IČO: 27283518, se sídlem
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa,
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d)

e)

o poskytnutí věcného daru v rozsahu 8 kusů filtroventilačních jednotek MedicAer, v celkové
hodnotě 262.812 Kč, Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., IČO: 00829838, se sídlem
Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
o poskytnutí věcného daru v rozsahu 8 kusů filtroventilačních jednotek MedicAer, v celkové
hodnotě 262.812 Kč, MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit další
nezbytné kroky.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 276/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/20 – 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 službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „Konference SPIS
2020“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/20, 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 – Konference SPIS
2020 v celkové výši 25.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 277/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 253/20 – úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK
odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví, programu č. 9.1 – Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných
projektů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. č. 253/20, kterým se upravují specifické ukazatele ve
výdajové kapitole 926 09 - Dotační fond, odbor zdravotnictví, v úhrnné výši 1.292.513 Kč, bez
dopadu na celkový objem kapitoly, z toho
a)

b)

úprava výdajů v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 775.480 Kč
-snížení nespecifikované rezervy programu 9.1 o částku 792.513 Kč,
-zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 775.480 Kč,
b)úprava výdajů v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném
objemu 517.033 Kč
-snížení nespecifikované rezervy programu č. 9.2 o částku 500.000 Kč,
-zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 517.033 Kč,
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rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví Dotačního fondu LK, a to:
a) v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany v úhrnném objemu 775.480 Kč, níže uvedeným příjemcům na
projekt do výše:

Příjemce/IČ/
Právní forma

Adresa

Název
projektu

Výše
dotac
ev
Kč

Podíl
na
celk.
způso
bilých
výdají
ch

Závazné
parametry
projektu

Účel
projektu

Termín
zahájení
/ukonče
ní
projektu

1

ARCUS Společnost
onkologických
pacientů,
jejich
rodinných
příslušníků a
přátel, z.s. /
46745602 /
spolek

Oblačná
450/1, 460
05 Liberec
VKristiánov,
Liberec

Zlepšení
života
onkologickýc
h pacientůozdravný
pobyt
Harrachov

39000

22,60

počet osob
/ osoby /
30, počet
dnů / dny /
10

Rekondiční
pobyt je
určen pro
pacienty se
zhoubným
nádorovým
onemocněn
ím, kteří
jsou nadále
v
ambulantní
péči.
Účelem je
zlepšení
jejich
psychické a
fyzické
kondice

7.1.2020
/
26.11.20
20

2

ARCUS Společnost
onkologických
pacientů,
jejich
rodinných
příslušníků a
přátel, z.s. /
46745602 /
spolek

Oblačná
450/1, 460
05 Liberec
VKristiánov,
Liberec

Zlepšení
života
onkologickýc
h pacientůozdravný
pobyt Lázně
Poděbrady

41000

17,01

počet
pobytových
dnů / dny /
10, počet
účastníků
pobytu /
osoby / 32

Rekondiční
pobyt je
určen pro
pacienty se
zhoubným
nádorovým
onemocněn
ím, kteří
jsou nadále
v
ambulantní
péči.
Účelem je
zlepšení
jejich
psychické a
fyzické
kondice

6.1.2020
/
22.10.20
20
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4

Dětská
sportovně
ozdravná
společnost
Bělásek z.s. /
22760962 /
spolek

Zelná
184/7, 460
01 Liberec
XI-Růžodol
I, Liberec

Dětský
ozdravný
tábor v Bílém
Potoce 2020

70000

17,50

počet dětí /
dítě / 80,
počet
pobytových
dnů / den /
14

Realizace
letního
tábora pro
alergiky a
astmatiky
školního
věku. Cílem
akce je
zapojit tyto
onemocněn
ím
handicapov
ané děti do
kolektivu
vrstevníků,
do
sportovních
a
společensk
ých aktivit.

1.1.2020
/
31.12.20
20

5

DIANA
spolek rodičů
a přátel
zdravotně
postižených /
60253231 /
spolek

Rýnovická
3079/66,
466 01
Jablonec
nad Nisou

Rekondiční
pobyt DIANA

15925

13,27

Počet ztp
účastníků /
osoba / 13,
Počet
doprovodů
ztp / osoba
/ 13, Počet
dní / den

Každoroční
setkání
členů
spolku
spojené s
fyzioterape
utickými a
ergoterape
utickými
činnostmi.
Cílem
projektu je
pomoci
těžce
zdravotně
postiženým
dětem a
mládeží, v
době
prázdnin,
kdy jsou
vytrhnuti z
kolektivu a
stýská se
jim po
kamarádec
h.

1.5.2020
/
15.10.20
20

6

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská
49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
příspěvková
organizace

Podhorská
946/49,
466 01
Jablonec
nad Nisou

Letní tábor s
denní
docházkou
pro děti,
mládež a
dospělé se
zdravoatním
postižením

9900

21,20

počet
účastníků
pobytu
(ZTP/P) /
osoba / 15,
počet
účastníků
pobytu doprovody
ZTP/P /
osoba doprovod /

Účelem
projektu je
realizace
12. ročníku
Příměstské
ho tábora
pro
zdravotně
handicapov
ané z
Libereckéh
o kraje.

1.6.2020
/
30.9.202
0
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9, počet
pobytových
dnů / den /
4

Program
bude denně
od 8 do 15
hodin,
zajištěny
obědy,
zdravotní
dohled a
doprovody,
program:
canisterapi
e,
muzikotera
pie,
ergoterapie,
hry.

7

Národní ústav
pro autismus,
z.ú. /
26623064 /
ústav

Brunnerov
a 1011/3,
163 00
Řepy,
Praha

XVIII. ročník
rekondičních
a edukačních
pobytů se
zdravotním
programem
pro děti a
mladé lidi s
poruchou
autistického
spektra

9765

7,81

počet
účastníků s
PAS z
Libereckéh
o kraje /
osoby / 9,
doprovod
ZTP/P /
osoby

Rekondiční
pobyty jsou
zaměřeny
na sociální
a zdravotní
rehabilitaci
a edukaci
dětí s
poruchami
autist.
spektra
(PAS). V 15
turnusech
se pobytů
zúčastní
cca 100
osob s
PAS, z toho
cca xxx
osob z
Libereckéh
o kraje, což
pomůže
také jejich
rodinám.

1.1.2020
/
31.12.20
20

9

OBZOR
Liberec, z.s. /
26642808 /
spolek

Na
Pískovně
669/48,
460 14
Liberec
XIVRuprechtic
e, Liberec

Ozdravný a
rekondičn.
pobyt 2020

12145

10,71

počet
účastníků /
osoba / 11,
počet
pobyt. dnů /
den / 7

Úhrada
alespoň
části
nákladů na
dopravu
speciálním
autobusem
s plošinou,
který
zakoupila
liberecká
ČSAD pro
převoz
vozíčkářů.

1.2.2020
/
30.9.202
0
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10

Podkrkonošsk
á společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z. s. /
49294555 /
spolek

Nádražní
213, 513
01
Podmoklic
e, Semily

S Mikulášem
na Žalý v
roce 2020

5590

15,16

počet
účastníků
se
zdravotním
postižením
/ osob / 17,
počet
doprovodu
ZTP/P /
osob / 13,
počet
pobytových
dnů / den /
2

28.ročník
víkendovéh
o setkání
rodin, kde
žije osoba
se
zdravotním
postižením.
Cílem je
rekondice
ZP i
pečujících.
Saunování,
masáže,
cvičení,
klimatotera
pie.
Účastníci
se mohou
zapojit do
programu
pro děti,
který
probíhá
souběžně.

1.6.2020
/
31.12.20
20

11

Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Sever Liberec
z.s. /
46744398 /
spolek

Oblačná
450/1, 460
05 Liberec
VKristiánov,
Liberec

Buď fit senior
Janské
Lázně

32760

16,27

počet osob
/ osoby /
36, počet
dní / dny / 6

Účastníci
pobytu jsou
členy
Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Liberec v
důchodové
m věku.

14.1.202
0/
30.10.20
20

12

Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Sever Liberec
z.s. /
46744398 /
spolek

Oblačná
450/1, 460
05 Liberec
VKristiánov,
Liberec

Buď fit senior
Sezimovo
Ústí

15750

13,78

počet osob
/ osoby /
21, počet
dní / dny / 6

Účastníci
pobytu jsou
členy
Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Liberec v
důchodové
m věku.

15.1.202
0/
26.11.20
20
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14

Senioři České
republiky, z.
s., Základní
organizace
Nový Bor /
75118203 /
pobočný
spolek

Žižkova
159, 473
01
Arnultovice
, Nový Bor"

Rekondiční
pobyt pro
členy ZO v
Luhačovicích

40500

15,15

počet
účastníků
pobytu /
osoba / 54,
počet
pobytových
dní / den / 6

Určeno
členům s
pohybovým
omezením
v lázních
Luhačovice.
V průběhu
pobytu
budou
poskytnuty
léčebné
procedury,
využívání
bazénu a
fittness
centra,
ranní
cvičení,
turistika,
poznávací
výlety,
exkurze,
kulturní a
společensk
é akce.

1.1.2020
/
20.11.20
20

15

Spolek
zdravotně
postižených
Železnobrods
ka / 26608022
/ spolek

Příčná
350, 468
22 Železný
Brod

Rekondice
Třeboň 2020

36000

14,01

počet
účastníků /
osoby / 48,
počet
pobytových
dnů / den /
6

Zdravotní a
rekondiční
pobyt
zdravotně
postižených
a seniorů v
Třeboni.

1.1.2020
/
30.9.202
0

16

Spolek
zdravotně
postižených
Železnobrods
ka / 26608022
/ spolek

Příčná
350, 468
22 Železný
Brod

Chorvatsko
Baška Voda
2020

40320

13,80

počet
účastníků /
osoby / 48,
počet
pobytových
dnů / den /
7

Rekondiční
pobyt pro
postižené a
seniory, pro
zlepšení
zdravotního
stavu
alergiků,
astmatiků a
imobilních
členů
včetně
doprovodu
spolku.
Součástí
spolku
bude i
vyškolená
zdravotnice

1.1.2020
/
30.9.202
0
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17

Svaz
diabetiků ČR,
pobočný
spolek Česká
Lípa /
48282138 /
spolek

Na Svahu
2645, 470
06 Česká
Lípa

Edukačně
preventivní
pobyt pro
diabetiky

28875

28,00

počet
účastníků /
osoby / 33,
počet dnů /
dny / 7

Kvalitnější
život pro
diabetiky prevence
pozdních
komplikací
diabetu slepota,
amputace
končetin,
dialýza

1.1.2020
/
31.7.202
0

19

Svaz
diabetiků ČR,
pobočný
spolek
Lomnice nad
Popelkou /
62014854 /
pobočný
spolek

Libštát
316, 512
03
Lomnice
nad
Popelkou

Rekondiční
pobyt
diabetiků
Lomnice nad
Popelkou

26250

21,97

počet
účastníků
diabetu /
osoby / 30,
počet dnů
pobytu /
dny / 7

Cílem
projektu je
zlepšení
kvality
života
diabetiků.
Zlepšená
pohybová
aktivita,
edukační
činnost pod
vedením
zdravotní
sestry,
diplomovan
é
diabetoložk
y,
seznámení
s nemocí, s
vedlejšími
problémy
nemoci.
Nové
poznatky
při léčbě
diabetu.

1.1.2020
/
31.12.20
20
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20

Svaz
diabetiků ČR,
územní
organizace
Liberec,
pobočný
spolek /
71193316 /
pobočný
spolek

Zlatá ulička
229, 468
04 Proseč
nad Nisou,
Jablonec
nad Nisou

Rekondiční a
edukační
pobyt pro
diabetiky

19500

19,50

počet
účastníků
REP /
osoba / 26,
počet dnů
pobytu /
den / 6

Zlepšení
tělesné i
duševní
kondice
osob
zdravotně
postižených
onemocněn
ím diabetes
mellitus
(cukrovka),
získání
vhodných
návyků jako
je
pravidelný
přiměřený
pohyb,
dietní
strava a
edukace o
předcházen
í dalších
zdravotních
komplikací.

1.1.2020
/
30.11.20
20

21

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR ,
z.s.základní
organizace
Nový Bor /
72754184 /
spolek

Boženy
Němcové
585 , 473
01 Nový
Bor

Ozdravný
pobyt v
Jetřichovicích

27300

24,68

počet
účastníků
projektu /
osoba / 30,
počet
pobytových
dnů / den /
7

Napomáhat
udržet
zdravotní a
psychický
stav
zdravotně
postižených
.

1.1.2020
/
31.12.20
20

23

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XIRůžodol I,
Liberec

Rekondiční
pobyt
zdravotně
postižených v
Sezimově
Ústí

43500

16,56

Počet dnů /
den / 6,
Počet osob
/ osob / 58

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s
dlouhodobě
nepříznivý
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt má
vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodobě
nepříznivý

1.1.2020
/
31.12.20
20
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24

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XIRůžodol I,
Liberec

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postižených
ve Spáleném
Poříčí

33750

16,36

Počet dnů /
den / 6,
Počet osob
/ osob / 45

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s
dlouhodobě
nepříznivý
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt má
vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodobě
nepříznivý
m stavem.

1.1.2020
/
31.12.20
20

25

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec /
69291926 /
spolek

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XIRůžodol I,
Liberec

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postižených v
Jánských
Lázních

35000

19,76

Počet osob
/ osoba /
40, Počet
dnů / den /
7

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s
dlouhodobě
nepříznivý
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt a
program
má vliv na

1.1.2020
/
31.12.20
20
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zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodobě
nepříznivý
m stavem.

26

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec /
69291926 /
spolek

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XIRůžodol I,
Liberec

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postižených
ve Sloupu v
Čechách

21000

19,63

Počet osob
/ osoba /
30, Počet
dnů / den /
7

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s
dlouhodobě
nepříznivý
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt a
program
má vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodobě
nepříznivý
m stavem.

1.1.2020
/
31.12.20
20

28

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
kardiaků
Liberec /
69291314 /
spolek

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XIRůžodol I,
Liberec

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postižených v
Piešťanech

33250

18,66

Počet osob
/ osoba /
38, Počet
dnů / den /
7

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s
dlouhodobě
nepříznivý
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt a
program

1.1.2020
/
31.12.20
20
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má vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodobě
nepříznivý
m stavem.

30

Svaz tělesně
postižených v
České
republice z. s.
místní
organizace
č.3 Jablonec
nad Nisou /
71152563 /
pobočný
spolek

Emilie
Floriánové
1736/8,
466 01
Jablonec
nad Nisou

Rekondiční
ozdravný
pobyt
Františkovy
Lázně 2020

35
100

12,00

počet ZP
účastníků /
osob / 45,
počet dní
pobytu /
den / 6

Pobyt pro
tělesně
postižené s
onemocněn
ím
pohybovéh
o aparátu s
rehab.
cvičením,
12ti
lázeňskými
proceduram
i po
konzultaci s
lékařem.
Cílem je
zlepšení
zdravotního
stavu,
psychickéh
oa
duševního
stavu
osamělých
osob.

1.1.2020
/
31.12.20
20

31

Tělovýchovná
jednota
KARDIO z.s.
Jablonec nad
Nisou /
22843868 /
spolek

Nemocničn
í 4446/15,
466 01
Jablonec
nad Nisou

Tělovýchovn
á činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskul
árními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
soustředění

13000

13,68

počet
účastníků /
osoba / 25,
počet dní
pobytu /
den / 4

Tělovýchov
ná činnost
pro
rekondici
postižených
kardiovasku
lárními
chorobami
a
nemocemi
pohybové
ústrojí rekondiční
soustředění

1.1.2020
/
31.12.20
20
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32

TJ Kardio z.s.
Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13, 460
01 Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Podzimní
turistický sraz
kardiaků
2020

39375

22,41

Počet
účastníků /
osoba / 45,
Počet
pobytových
dní /
kalendářní
den / 7

Účelem
projektu je
zlepšení
fyzického a
psychickéh
o stavu
účastníků členů TJK .

2.1.2020
/
1.11.202
0

33

TJ Kardio z.s.
Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13, 460
01 Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Letní
kondiční
tábor
kardiaků
2020

39375

23,68

Počet
účastníků /
osoba / 45,
Počet
pobytových
dní /
kalendářní
den / 7

Účelem
projektu je
zlepšení
fyzického a
psychickéh
o stavu
účastníkůčlenů TJK .
Součástí
programu je
též
edukační
programzejména
tréning
účastníků
za účelem
záchrany
života.

2.1.2020
/
1.10.202
0

35

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
ČESKÁ LÍPA,
z.p.s. /
63778611 /
pobočný
spolek

Rumburský
ch hrdinů
860, 473
01
Arnultovice
, Nový Bor

Rekondiční
rehabilitační
pobyt pro
nemocné s
RS - podzim

11550

11,10

počet osob
ZP / osoby
/ 10, počet
dní / dny /
7, počet
doprovodů
ZTP/P /
doprovod /
6

Ozdravný
rekondiční
rehabilitačn
í pobyt je
zaměřen na
zlepšení
zdravotního
a
psychickéh
o stavu
účastníků člena
organizace.

3.2.2020
/
18.9.202
0

b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném objemu
517.033 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt do výše:
Příjemce/IČ/
Právní
forma

1

Amelie, z.s. /
27052141 /

Adresa

Šaldova
337/15, 186
00 Karlín,

Název
projektu

Centrum
Amelie

Výše
dotac
ev
Kč

Podíl
na
celk.
způso
bilých
výdají
ch

20000

10,26
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Závazné
parametry
projektu

Účel
projektu

Termín
zahájení
/ukonče
ní
projektu

zajištění
psychosoci
ální

Zajištění
psychosoci
ální

1.1.2020
/
31.12.20
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spolek

Praha

Liberec

2

Celia-život
bez lepku
o.p.s. /
27048861 /
obecně
prospěšná
společnost

Nová Ves
č.p. 198,
463 31
Nová Ves

Aktivity
směřující ke
zlepšení
života lidí s
celiakií

25
000

3

Celia-život
bez lepku
o.p.s. /
27048861 /
obecně
prospěšná
společnost

Nová Ves
č.p. 198,
463 31
Nová Ves

Webové
stránky o
problematice
celiakie a
bezlepkové
diety

24000

50

podpory /
měsíc / 12,
počet
kontaktů s
klienty /
osoba / 500
/ počet
klientů v
odborných
službách /
osoba / 35

podpory
dospělým
onkologicky
nemocným
a jejich
blízkým v
Libereckém
kraji v roce
2020.

20

50,00

pravidelné
edukační a
poradenské
akce pro
celiaky a
jejich rodiny
(veřejnost) /
počet / 15,
účast na
akcích k
edukaci
veřejnosti /
počet / 4 /
distribuce
potravin z
Potravinové
banky / kg /
380,
edukace
veřejnosti
(přednášky,
besedy,
semináře) /
počet / 3,
účast na
konferenci
(sympoziu)
vč.
aktivního
vystoupení
/ počet / 2

Účelem
projektu je
pomoc
lidem s
celiakií a
jejich
rodinám,
formou
pořádání
edukačních
akcí a
besed,
poskytování
poradenství
, podpory a
šíření
pravdivých
informací o
problematic
e celiakie a
bezlepkové
diety.

1.1.2020
/
31.12.20
20

49,48

odborné
články na
web a fb /
počet / 12,
recepty na
web a fb /
počet / 12 /
informace z
proběhlých
akcí na web
a fb / počet
/ 5,
provozován
í poradny
na webu /
počet / 1,
aktualizace

Účelem
projektu je
provozován
ía
rozšiřování
webových a
facebookov
ých stránek
pro celiaky,
jejich rodíny
a veřejnost.
Plánujeme
rozšířit je
především
o další rady
a odborné
informace,

1.1.2020
/
31.12.20
20
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4

Centrum
Mateřídouška
, z.s. /
26626357 /

P. Bezruče
387 , 463
62 Hejnice

Zdravý
úsměv

9900

51

49,44

a rozšíření
sekcí na
webu
(spolupráce
, o nás,
podpora,
odkazy) /
počet sekcí
/4

o recepty a
videorecept
y, atd…

Preventivní
program /
akce / 16,
Zapojené
organizace
/ počet / 10

Realizace
preventivní
ho,
zdravotně
podpůrného
programu v
organizacíc
h Lbc kraje
s cílem
zlepšení a
fixace
správných
orálně
hygienickýc
h nácviků a
dosáhnout
u cílové
skupiny
vědomostí
odpovídajíc
ích věku o
zubních
nemocech
a
možnostec
h prevence.

6.1.2020
/
30.11.20
20
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5

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská
49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
příspěvková
organizace

Podhorská
946/49, 466
01
Jablonec
nad Nisou

Společně s
pohybem za
zdravím

5000

29,41

počet
účastníků /
osoba / 40,
počet akcí /
akce / 6

Účelem
projektu je
zvyšování
kvality
života a
zdravotního
stavu
obyvatel
Libereckéh
o kraje se
zdravotním
postižením
formou
cyklu
celodenníc
h akcí pro
děti,
mládež,
dospělé se
zdravotním
handicape
m v době
jarních,
podzimních
prázdnin a
další akce.

1.3.2020
/
31.12.20
20

6

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská
49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
příspěvková
organizace

Podhorská
946/49, 466
01
Jablonec
nad Nisou

Výživa
zábavou i
klíčem ke
zdraví

5 850

50,00

počet
účastníků /
osoba / 80,
počet akcí /
akce / 7

Účelem
projektu je
zvyšování
kvality
života a
zdravotního
stavu
obyvatel
Libereckéh
o kraje
formou
cyklu akcí
zaměřenýc
h na zdravý
životní styl stravování
a pohyb.
Plánované
akce: kurz
zdravého
vaření,
sportovní
den,
taneční
odpoledne.

1.6.2020
/
31.12.20
20
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7

FOKUS
Liberec o.p.s.
/ 46749411 /
obecně
prospěšná
společnost

Nezvalova
662/18, 460
15 Liberec
XV-Starý
Harcov,
Liberec

Svépomocný
klub duševně
nemocných

15000

42,86

počet
účastníků
klubu /
počet osob
/ 30, počet
setkání
klubu /
počet
setkání /
140

My klub,
Arte klub a
T-klub jsou
rekondiční
kluby
zdravotně
postižených
, tj.
doplňková
služba
Fokusu
Liberec.
Prostřednict
vím
projektu
bychom
rádi získali
příspěvek
pro
koordinátor
y klubů,
vstupné,
jízdné,
společ.
akce,
občerstvení
v rámci
klubů apod.

1.1.2020
/
31.12.20
20

9

Jezdecký
klub Elite,
z.s. /
22756931 /
spolek

Vitanovice
č.ev. 4, 463
45 Pěnčín

Hiporehabilit
ace pro děti a
mládež 2020

25000

29,41

pronájem
koně /
počet hodin
/ 225,
materiální
vybavení /
počet ks / 5
/ mzdové
náklady /
počet hodin
/ 450

Snížení
nákladů na
hiporehabili
tace pro
rodiny s
dětmi s
fyzickým a
mentálním
handicape
m. Zajištění
kontinuity
terapií pro
stálé klienty
a možnost
zlepšování
kvality a
variability
poskytovan
ých služeb.

1.1.2020
/
31.12.20
20

10

Klára
pomáhá z. s.
/ 01277812 /
spolek

třída Kpt.
Jaroše
1922/3, 602
00 Černá
Pole, Brno

Odpovědný
pečující a
pozůstalý

14000

70,00

přednášky /
počet / 3-4,
osobní
odborné
konzultace /
počet hodin
/ 20 /
letáčky / ks
/ 500,
posluchači /
počet / 60

Cílem
projektu je
podpora
pečujících
osob se
zaměřením
na prevenci
či omezení
negativních
důsledků
péče na
zdraví.

1.1.2020
/
31.12.20
20
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Pozůstalým
vyrovnat se
v rámci
možností s
danou
situací a
najít smysl
v životě bez
blízkého
člověka.
11

Klub pro
zdraví
obyvatel
Liberecka
z.s. /
68974833 /
spolek

Na Mlýnku
712, 460 01
Liberec XIIStaré
Pavlovice,Li
berec

Preventivní
skupinové
cvičení
chronických
pacientů v
Jedličkově
ústavu

21750

30,00

cvičební
jednotka /
hodina /
96, počet
osob / ks /
50

Udržení
resp.
zlepšení
stávajícího
zdravotního
stavu
pacientů se
zdravotním
znevýhodn
ěním.
Použitím
adekvátníc
h
rehabilitačn
ích
pomůcek a
metodik
docílit
stabilizace
jejich
pohybových
možností,
zlepšení
celkového
zdravotního
stavu a
sociálních
vazeb.

2.1.2020
/
30.12.20
20

12

Komunitní
středisko
KONTAKT
Liberec,
příspěvková
organizace /
27336751 /
příspěvková
organizace

Palachova
504/7, 460
01 Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Pravidelné
sportování
seniorů

14000

63,64

pronájem
kuželny /
hodin / 16,
pronájem
bowlingu /
hodin / 10 /
pronájem
sálu na
turnaj v
šipkách /
hodin / 8

Podpora
seniorských
volnočasov
ých aktivit
zaměřující
se na
vhodný
pohyb hraní šipek,
kuželek,
bowlingu.
Umožnit
seniorům
aktivní
trávení
volného
času, který
je pro ně
navíc
cenově
dostupný.

1.1.2020
/
31.12.20
20
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Tyto aktivity
KONTAKT
pro seniory
zajištuje
dlouhodobě
.

13

Loono, z.s. /
02905639 /
spolek

Jugoslávsk
ých
partyzánů
1599/31,
160 00
Dejvice,
Praha 6

Prevence
závažných
onemocnění
v Libereckém
kraji

20000

69,44

Vyškolení
obyvatelé v
oblasti
prevence /
počet lidí /
400,
Distribuce
edukačních
brožur /
počet
rozdaných
brožur / 400
/
Zrealizovan
é
workshopy
ve školách /
počet
workshopů
ve školách /
4,
Zrealizovan
é veřejné
workshopy /
počet
workshopů
veřejných /
3, Účast na
akcích s
edukačním
stánkem /
počet akcí s
Loono
stánkem / 2

Cílem
projektu je
poučit
obyvatele
Libereckéh
o kraje o
zásadách
prevence
závažných
onemocněn
í.

1.1.2020
/
31.12.20
20

14

Národní
ústav pro
autismus,
z.ú. /
26623064 /
ústav

Brunnerova
1011/3, 163
00 Řepy,
Praha

Diagnostika a
odborné
poradenství
pro osoby s
autismem z
Libereckého
kraje

25000

29,41

počet
vyšetřených
a
podpořenýc
h osob z
Libereckéh
o kraje /
osoby / 25

Na základě
podrobného
psychologic
kého nebo
psychiatrick
ého
vyšetření
stanovit,
zda deficity
v sociálněemočním
porozumění
a projevy v
chování
odpovídají
PAS,

1.1.2020
/
31.12.20
20
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definovat
psychologic
ké,
výchovné,
vzdělávací
a sociální
potřeby
klienta.

15

Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže
Jablonec nad
Nisou /
00426083 /
pobočný
spolek

Uhelná
991/5, 466
01
Jablonec
nad Nisou

ŽIJEME
PRVNÍ
POMOCÍ

25000

25,41

Interní
vzdělávání /
schůzka,
aktivita / 20,
První
pomoc /
účastník /
2500

Projekt
navazuje
na projekty
z minulých
let a jeho
základním
cílem je
zvyšování
kvality
života a
zdravotního
stavu
obyvatel
Libereckéh
o kraje.

1.1.2020
/
31.12.20
20

16

Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže
Jablonec nad
Nisou /
00426083 /
pobočný
spolek

Uhelná
991/5, 466
01
Jablonec
nad Nisou

ZDRAVÉ
SLUŽBY
ČERVENÉH
O KŘÍŽE

25000

17,26

SENIORSOCIÁLNÍ
DOPRAVA
/ KM /
12000,
OSVĚTA,
AKCE,
OCENĚNÍ /
POČET /
14

Projekt
navazuje
na projekty
z minulých
let a jeho
základním
cílem je
zvyšování
kvality
života a
zdravotního
stavu
obyvatel
Libereckéh
o kraje.

1.1.2020
/
31.12.20
20

17

Podkrkonošs
ká
společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z. s.
/ 49294555 /
spolek

Nádražní
213, 513 01
Podmoklice
, Semily

Prevence na
Semilsku
2020

5600

50,00

počet
zapojených
škol / škola
/ 6, počet
dnů
věnovaných
aktivitám
projektu /
den / 8 /
počet
oslovených
žáků / žák /
300, počet
aktivit /
aktivita / 5

Projekt
zahrnuje
aktivity z
ročního
plánu
komise
prevence
určeného
školám
ORP
Semily.
Zařazené
aktivity
naplňují
charakter
zdravotnick
é prevence

1.1.2020
/
31.12.20
20
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(zdravý
způsob
života,
prevence
zneužívání,
kouření a
ostatní
závislosti,
boj proti
AIDS).
18

Regionální
spolek
seniorů NISA
/ 69388334 /
spolek

Bendlova
1205/139,
460 01
Liberec IStaré
Město,
Liberec

Preventivní a
léčebné
projekty
Regionálního
spolku
seniorů Nisa

15000

31,58

počet výletů
/ výlet / 20,
počet členů
/ člen / 85

Podpora
zdravého
životního
stylu a
prevence
stárnutí

1.1.2020
/
31.12.20
20

19

Sdružení
TULIPAN,
z.s. /
26672472 /
spolek

Sokolská
113/8, 460
01 Liberec
I-Staré
Město
Liberec

Sociálně a
kulturně
terapeutické
aktivity jako
prostředek
podpory
duševního
zdraví osob s
duševním
onemocnění
m a osob
pečujících o
ZP osoby

22050

49,49

Přímo
podpořené
osoby /
osoba / 30

Podpora
aktivit, které
napomáhají
zlepšení
zdravotního
stavu
handicapov
aných
obyvatel a
rovněž
osob, které
o ně pečují.

1.6.2020
/
31.12.20
20

20

Sdružení
TULIPAN,
z.s. /
26672472 /
spolek

Sokolská
113/8, 460
01 Liberec
I-Staré
Město
Liberec

Sami sobě –
vzdělávání,
supervize a
podpora a
práce peerkonzultantů

22500

49,50

Přímo
podpořené
osoby /
osoba / 15,
Osvědčení
o účasti na
odborném
kurzu /
osvědčení /
7

Cílem
projektu je
podpořit
vzdělávací
aktivity,
které
povedou ve
svém
důsledku ke
zvyšování
kvality
života OZP,
ale také ke
zlepšení
znalostí
zaměstnan
ců,
využitelnýc
h pro jejich
práci s
handicapov
anými
osobami.

1.6.2020
/
31.12.20
20
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Senior fitnes
z. s. /
22724770 /
spolek

Uralská
770/6, 160
00
Bubeneč,
Praha 6

Senioři
Libereckého
kraje v
pohybu

22500

30,05

Počet
seniorů
zapojených
do cvičení /
osoba /
100, Počet
cvičebních
skupin na
území
Libereckéh
o kraje /
skupina / 5

Stabilní
realizace
pohybových
aktivit pro
seniory
Libereckéh
o kraje.

1.1.2020
/
31.12.20
20

22

SPMP ČR
pobočný
spolek sekce
Downův
syndrom /
41326938 /
pobočný
spolek

Jungmanno
va 855/7,
466 01
Jablonec
nad Nisou

K tématu
Downův
syndrom/202
0

12723

70,00

webový
informační
portál /
měsíc / 12,
tištěný leták
s logem /
kus / 1 /
vitrína osvěta pro
veřejnost /
ks / 1,
Národní
konference
SPMP ČR /
delegát / 1

Zvyšování
kvality
života
obyvatel
Libereckéh
o kraje,
nové
náhledy.
Osvětový
komplex
činností
zaměřený
na osoby s
Downovým
syndromem
a jejich
rodiny. Pro
lepší
začlenění
těchto
spolupráce
se školami
a
institucemi.
Navazuje
na článek
8. Úmluvy
OSN.

2.1.2020
/
30.12.20
20

23

Svaz
diabetiků ČR,
pobočný
spolek
Jilemnice /
49295179 /
pobočný
spolek

Mříčná č.p.
37 , 512 04
Mříčná

Péče o dolní
končetiny
2020 a
prevence
vzniku
zdravotních
komplikací
způsobených
diabetem

9000

40,00

vzdělávání
formou
přednášky /
hodina / 2,
odborné
ošetření
nohou /
procedura /
85

Trvalá
pomoc
členům při
péči o
zdraví a
minimalizac
e
komplikací
způsobenýc
h diabetem.
Obsahuje
péči o dolní
končetiny s
příspěvkem
členům,
pořádání
přednášek
a
organizaci

1.1.2020
/
31.12.20
20
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dalších
fyzických
aktivit - pěší
výlety,
plavání.

24

Svaz
diabetiků ČR,
územní
organizace
Liberec,
pobočný
spolek /
71193316 /
pobočný
spolek

Zlatá ulička
229, 468 04
Jablonec
nad Nisou 7

Zdravý
životní styl
diabetiků

6500

28,89

edukace za
rok / osoba
/ 200,
cvičení,
turistika /
rok / osoba
/ 200 /
masáže /
rok / osoba
/ 150,
plavání /
osoba / 15,
osoba / 20

Zdravým
životním
stylem
předcházet
dalším
zdravotním
komplikací
m diabetu,
získat
správné
návyky jako
je
pravidelný
přiměřený
pohyb,
dietní
strava a
edukace o
DM. Cílem
je zlepšení
tělesného i
duševního
zdraví osob
postižených
cukrovkou.

1.1.2020
/
18.12.20
20

25

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
České
republice, z.
s. / 00674443
/ spolek

Karlínské
náměstí
59/12, 186
00 Karlín,
Praha

Rozchodíme
CIVILKY v
Libereckém
kraji 2020

17360

70,00

Pochod s
holemi
nordic
walking /
Počet
pochodů / 2

V rámci
projektu
proběhnou
nácviky a
následné 2
pochody s
holemi
nordic
walking s
doprovodný
m
programem
v Hrádku n.
Nisou a v
Novém
Boru pro
osoby s
civilizačním
onemocněn
ím, seniory
a širokou
veřejnost.
Každého
pochodu se
zúčastní
minimálně

1.4.2020
/
30.11.20
20
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30 osob.

26

Tělovýchovn
á jednota
KARDIO z.s.
Jablonec nad
Nisou /
22843868 /
spolek

Nemocniční
4446/15 ,
466 01
Jablonec
nad Nisou

Tělovýchovn
á činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskul
árními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
cvičení,
fitness

6750

30,68

počet
účastníků /
osoba / 15

Tělovýchov
ná činnost
pro
rekondici
postižených
kardiovasku
lárními
chorobami
a
nemocemi
pohybovéh
o ústrojí rekondiční
cvičení,
fitness

1.1.2020
/
31.12.20
20

27

Tělovýchovn
á jednota
KARDIO z.s.
Jablonec nad
Nisou /
22843868 /
spolek

Nemocniční
4446/15 ,
466 01
Jablonec
nad Nisou

Tělovýchovn
á činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskul
árními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí turistika,
plavání a
jednodenní
pobyty v
lázních

7200

28,80

počet
účastníků /
osoba / 12

Tělovýchov
ná činnost
pro
rekondici
postižených
kardiovasku
lárními
chorobami
a
nemocemi
pohybovéh
o ústrojí turistika,
plavání a
jednodenní
pobyty v
lázních

1.1.2020
/
31.12.20
20

28

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13, 460
01 Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Celoroční
činnost
volejbalovéh
o oddílu

9000

45,69

počet
účastníků /
osoba / 16,
počet dní
tréningu /
den / 38

Zlepšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků.
Členové
oddílu jsou
vesměs
sportovci,
kteří kvůli
kardiovasku
lárním
onemocněn
ím museli
snížit svou
zátěž.
Nechtějí se

8.1.2020
/
16.12.20
20
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však sportu
vzdát zcela.
Oddíl
volejbalu
má
dlouhodobo
u tradici,
pracuje již
17 let.
29

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13, 460
01 Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Celoroční
plavání
kardiaků
2020

15000

46,15

počet dní
plavání /
den / 65,
počet
plavců /
osoba / 50

Účelem
projektu je
upevnění
fyzické a
psychické
kondice
účastníků.
Je známo,
že plavání
vedle chůze
je nejlepší
způsob
zátěže
organismu.
Pravidelné
plavání v
dopoledníc
h hodinách
(levnější
plavenky) a
to ve středu
a čtvrtek.

8.1.2020
/
16.12.20
20

30

Tyfloservis,
o.p.s. /
26200481 /
obecně
prospěšná
společnost

Krakovská
1695/21,
110 00
Nové
Město,
Praha 1

Rehabilitace
zraku pro
občany
Libereckého
kraje

15750

70,00

Pohonné
hmoty do
služebního
vozidla / Kč
/ 4000,
Oprava a
údržba
služebního
vozidla / Kč
/ 4000 /
Kompenzač
ní pomůcky
/ Kč / 3000,
Provozní
náklady
(účetní
služby,
energie,
pojištění,
opravy) / Kč
/ 18000,
Nájemné
střediska a
nájemné za
parkovné
sl. vozidla /
Kč / 21000

Jde o
ambulantní
a terénní
službu pro
lidi s
těžkým
zrakovým
postižením,
která
funguje ve
spolupráci s
očními
lékaři. Lidé
se
seznamují s
dostupnými
optickými
pomůckami
- vybírají si
vhodnou
pomůcku nacvičují
práci s ní pořizují si ji.

1.1.2020
/
31.12.20
20
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Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
ČESKÁ
LÍPA, z.p.s. /
63778611 /
pobočný
spolek

Rumburský
ch hrdinů
860, 473 01
Arnultovice,
Nový Bor

Seminář
cvičitelů jaro

9675

50,00

Realizace
víkendovéh
o semináře
/ pobyt / 1

Seminář
cvičitelů
poskytuje
nabídku v
prohloubení
znalostí v
oblasti
cvičební
náplně pro
klienty
zdravotně
handicapov
aných
skupin.
Cvičitelé
poskytují
tato cvičení
pro
zájemce ve
svých
městech a
na
určených
místech.
Většinou se
jedná o
klienty s
RS.

2.1.2020
/
1.3.2020

32

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
ČESKÁ
LÍPA, z.p.s. /
63778611 /
pobočný
spolek

Rumburský
ch hrdinů
860, 473 01
Arnultovice,
Nový Bor

Seminář
cvičitelů podzim

9675

50,00

Realizace
víkendovéh
o semináře
/ pobyt / 1

Seminář
cvičitelů
poskytuje
nabídku v
prohloubení
znalostí v
oblasti
cvičební
náplně pro
klienty
zdravotně
handicapov
aných
skupin.
Cvičitelé
poskytují
tato cvičení
pro
zájemce ve
svých
městech a
na
určených
místech.
Většinou se
jedná o
klienty s
RS.

3.2.2020
/
1.11.202
0
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VČAS z.s. /
44223854 /
spolek

Jiráskova
615/13, 470
01 Česká
Lípa

Podpora
zdravého
životního
stylu a
zdravý start
do života pro
děti, mládež
a dospělé

11250

29,41

Počet
teoretických
přednášek /
množství /
5, Počet
praktických
přednášek /
množství /
10 / Počet
zúčastněný
ch / osoba
/ 150

Nabídnout
zdravý
životní styl
pro děti,
mládež a
jejich rodiče
(zdravá
výživa,
pravidelné
pohybové
aktivity pro
děti i
dospělé,
podpora
duševního
zdraví,
prevence a
léčba
závislostí u
dětí i
dospělých).

1.6.2020
/
23.12.20
20

37

Zrnko
naděje, z.s. /
22733817 /
spolek

Jílovecká
191, 513 01
Semily

Barevná
terapie

25000

40,00

Účastník
programu /
osoba / 20,
Video
dokumenty
/ minuta /
40 / Pobyt s
ubytování /
den / 2,
Publicita /
článek / 3

Podpora
zdravého
životního
stylu pro
zdravotně
postižené,
opatrovníky
a veřejnost.
Zahradní
terapie,
sport,
vaření,
relaxace.

2.3.2020
/
18.12.20
20

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví Dotačního
fondu Libereckého kraje, a to
a) v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, níže
uvedeným příjemcům na projekt:

P. č.

Příjemce/IČ/
Právní
forma

Adres
a

Název
projektu

Poža
dova
ná
výše
dotac
e
v Kč

63

Podíl
na
celk.
způso
bilých
výdajíc
hv%

Účel projektu

Odůvodnění
administrativníh
o nesouladu
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03

36

37

38

Asociace
rodičů a
přátel
zdravotně
postižených
dětí v ČR, z.
s. Klub
Liberec /
46747354 /
pobočný
spolek

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
JABLONEC
NAD NISOU,
z.p.s. /
64668517 /
pobočný
spolek

Dlouh
á 734,
463
12
Libere
c 23

Pasec
ká
4228/
23,
466
02
Jablo
nec
nad
Nisou

unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/5
4, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/5
4, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Letní
ozdravný
tábor pro
ZTP/P
klienty

Rekondice
s
hiporehabili
tačním
programem

Druhý
rekondiční
pobyt

Podzimní
rekondiční
pobyt

60.00
0

11.70
0

7.200

17.70
0

64

17,65

Ozdravný tábor se
letos bude konat v
rekreačním
středisku Líchovy.
Je určen primárně
pro osoby ZTP/P s
tělesným a
duševním
postižením.
Asistence klientů
je zajištěna
kvalitním
personálem bez
nároku na finanční
ohodnocení.

Žádost o dotaci
nebyla podána
předepsaným
způsobem chybí
elektronické
podání žádosti.

13,96

Realizace
rekondičního
pobytu pro
stabilizaci
psychiky,
rovnováhy,
posilování páteře,
svalů i nervů
postižených
roztroušenou
sklerozou a pro
zlepšení
celkového
zdravotního stavu.

Žádost o dotaci
nebyla podána
předepsaným
způsobem chybí
elektronické
podání žádosti.

16,61

Rekondiční pobyt
má umožnit lidem
s RS osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení. Odborný
program zajišťují
rozcvička, dva
bloky cvičení
denně, odborná
přednáška,
konzultace s
lékařem či
lektorem,
arteterapii a jiné
volnočasové
aktivity.

Žádost o dotaci
nebyla podána
předepsaným
způsobem chybí fyzické
podání žádosti.

15,57

Rekondiční pobyt
má umožnit lidem
s RS osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení. Odborný
program zajišťují
rozcvička, dva
bloky cvičení
denně, odborná
přednáška,
konzultace s
lékařem či

Žádost o dotaci
nebyla podána
předepsaným
způsobem chybí fyzické
podání žádosti.
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lektorem,
arteterapii a jiné
volnočasové
aktivity.

b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů z důvodu vyřazení
žádosti pro administrativní nesoulad, níže uvedeným příjemcům na projekt:

P. č.

08

Příjemce/IČ/
Právní
forma

Jaroslava
Novotná /
61557528 /
fyzická
osoba
podnikající

Adres
a

Senio
rů
1209,
463
11
Libere
cLibere
c
XXXVratisl
avice
nad
Nisou

Název
projektu

Podpora
zdravého
stravování
v
Liberci/FRE
SH cantine

Poža
dova
ná
výše
dotac
e
v Kč

31.81
3

65

Podíl
na
celk.
způso
bilých
výdajíc
hv%

70,00

Účel projektu

Odůvodnění
administrativníh
o nesouladu

Provoz našeho
bistra je zaměřen
na
nízkoenergetickou,
bezlepkovou,
nízkosacharidovou
, redukční,
veganská,
vegetariánská a
zdravou stravu.
Přispíváme a
rozšiřujeme
nabídku zdravého
stravování pro
občany Liberce
všech věkových
kategorií.

Žadatel
nesplňuje
podmínky
stanovené ve
Vyhlášení
programu č. 9.2
Podpora
preventivních a
léčebných
projektů - není
způsobilým
žadatelem dle
"Okruhu
způsobilých
žadatelů"
stanovených ve
Vyhlášení
programu,
realizace projektu
přesahuje lhůtu
stanovenou pro
realizaci aktivit ve
Vyhlášení
programu.
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33

34

35

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
JABLONEC
NAD NISOU,
z.p.s. /
64668517 /
pobočný
spolek

Pasec
ká
4228/
23,
466
02
Jablo
nec
nad
Nisou

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/5
4, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/5
4, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Pravidelné
cvičení s
hiporehabili
tací

Uspořádání
akce MaRS
a Roskiáda

Podpora
pacientské
organizace
Roska
Liberec

7.000

30.00
0

25.00
0

70,00

Pravidelná
realizace
hiporehabilitačních
cvičení pro členy

Žádost o dotaci
nebyla podána
předepsaným
způsobem chybí
elektronické
podání žádosti.

42,86

Docházka do
aktivit Rosky
zabraňuje
pacientům izolaci
od okolního světa.
Výsledek je šance
pro nemocné s
handicapem RS,
aby žili
plnohodnotný život
a zapojili se tak do
společnosti.

Žádost o dotaci
nebyla podána
předepsaným
způsobem chybí fyzické
podání žádosti.

45,45

Projekt jsme
zpracovali pro to,
že chceme nadále
pokračovat v
započatém díle s
cílem pomáhat a
zlepšit tak lidem s
handicapem RS
jejich život.
Chceme udržet
ozdravnou a proto
potřebnou náplň
programů Rosky.

Žádost o dotaci
nebyla podána
předepsaným
způsobem chybí fyzické
podání žádosti.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví
a) programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany,
b) programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 278/20/ZK
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Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže
v ulici 9. května – Střední průmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy domova mládeže v ulici 9. května – Střední průmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 22.825.00 Kč a
jeho rozložení v letech 2019 - 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze
146. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova
mládeže v ulici 9. května – Střední průmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova
57, příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 3.094.000 Kč a jeho rozložení v
letech 2019 - 2022
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. 2026
USNESENÍ č. 279/20/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní
akademii Česká Lípa“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Udržitelné hospodaření s
vodou v Obchodní akademii Česká Lípa“ z původní částky 1.474.500 Kč na novou částku
4.904.000 Kč a jeho rozložení v letech 2020 - 2021,
2)

snížení předpokládaného předfinancování projektu „Udržitelné hospodaření s vodou v
Obchodní akademii Česká Lípa“ z původní částky 6.145.500 Kč na novou částku 3.446.000 Kč
a jeho rozložení v letech 2020 - 2021
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. 2026
USNESENÍ č. 280/20/ZK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec
Cetenov, č. OLP/277/2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Cetenov, se sídlem Hrubý Lesnov č.p. 44, 463 48 Cetenov, IČO:
00672114, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Modernizace a rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Cetenov“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 285/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
rozhoduje
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o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Modernizace a rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Cetenov“ z 30. 9. 2020 na 31. 3. 2021 a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 20. 5. 2021, a z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021 pro
případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,
schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2777/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Cetenov, se sídlem Hrubý Lesnov č. p. 44, 463 48 Cetenov,
IČO: 00672114, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a
závěrečného vyúčtování projektu „Modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Cetenov“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 281/20/ZK
Změna závazku spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého
kraje, 2. etapa“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) snížení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň –
hranice Libereckého kraje, 2. etapa“ z původní částky 44.732.000 Kč na novou částku do výše
21.500.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2022,
2) zvýšení předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní
částky 49.698.000 Kč na novou částku do výše 81.395.100 Kč a jeho rozložení v letech 2018
až 2022
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. 2020
USNESENÍ č. 282/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 234/20 - úprava kapitoly 914 07 – Působnosti a 917
07 Transfery odboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí finančního
daru Společnosti pro destinační management Broumovska, o.p.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 07 Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, rozpočtový ukazatel číslo akce
0733000000 - Turistická infrastruktura Libereckého kraje ve výši 100.000 Kč a současně navyšují
výdaje, zavádí nový specifický ukazatel v kapitole 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, číslo akce 07806190000- Finanční dar pro destinační management
Broumovsko, o.p.s. ve výši 100.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 30. 09. 2020
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* 17 koncertů
* 3 workshopy a
kurzy

700.000 Kč

1.1. –
30.11.2020

ano

Žižkova
528/6,
47001
Česká Lípa

70820503

* 1 koncert

400.000 Kč

1.1. –
30.11.2020

ano

Město
Turnov
obec

Oslavy 150. výročí
narození prof. Josefa
Pekaře
Účelem projektu je
důstojné připomenutí
výročí narození
významného turnovského
rodáka, propojení
organizací a institucí
v rámci výročí,
připomenutí osobnosti J.
Pekaře široké veřejnosti,
umístění památníku a
naučné stezky v místě
narození historika.

Antonína
Dvořáka
335, 51101
Turnov

00276227

doba trvání akce
– 1 den

100.000 Kč

1.1. –
1.12.2020

ne

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e

Podpora dopravy dětí
z Libereckého kraje na
představení v Naivním
divadle v roce 2020
Úhrada nákladů
vzniklých v souvislosti
s dopravou dětí na
představení do Naivního
divadla Liberec v roce
2020.

Moskevská
32/18,
46031
Liberec

00083178

počet žáků 3000

60.000 Kč

1.1. –
31.12.2020

ano

Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

ARBOR –
spolek pro
duchovní
kulturu
spolek

MHF Lípa Musica 2020
MHF Lípa Musica je
nejvýznamnější akcí
svého druhu konající se
převážně na území
Libereckého kraje. Letos
se uskuteční 19. ročník
od 12.9. do 5.11. a
nabídne celkem 20
projektů. Hlavním
tématem je Rok houslí,
uměleckým garantem
zůstává J. Špaček.

Žižkova
528/6,
47001
Česká Lípa

ARBOR –
spolek pro
duchovní
kulturu
spolek

Koncert pro Liberecký
kraj
Žadatel připravil čtvrtý
ročník Koncertu pro LK–
Georg Friedrich Händel:
Mesiáš, který se
uskuteční 12.9. v Divadle
F. X. Šaldy v Liberci.

IČO
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De minimis

70820503

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

USNESENÍ č. 283/20/ZK
Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury –
spolku ARBOR - spolek pro duchovní kulturu, Městu Turnov a Naivnímu divadlu Liberec,
příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje níže uvedeným žadatelům:
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vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc schválit
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi výše uvedenou podpořenou obcí a
Libereckým krajem,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
a) č. OLP/2289/2020 na projekt „MHF Lípa Musica 2020“ mezi Libereckým krajem a
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, IČO: 70820503, se sídlem Žižkova 528/6, 47001
Česká Lípa,
b) č. OLP/2290/2020 na projekt „Koncert pro Liberecký kraj“ mezi Libereckým krajem a
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, IČO: 70820503, se sídlem Žižkova 528/6, 47001
Česká Lípa,
c) č. OLP/2291/2020 na projekt „Oslavy 150. výročí narození prof. Josefa Pekaře“ mezi
Libereckým krajem a Městem Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
51101 Turnov,
d)

č. OLP/2292/2020 na projekt „Podpora dopravy dětí z Libereckého kraje na představení v
Naivním divadle v roce 2020“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec,
příspěvkovou organizací, IČO: 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 46031 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace z
rozpočtu Libereckého kraje 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. 10. 2020
USNESENÍ č. 284/20/ZK
Dodatek č. 2 k č. OLP/1410/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Ing. Filipa Svobody, nar. 17. 3. 1992, trvale bytem Průběžná 10/449, 466
02 Jablonec nad Nisou, o změnu termínu realizace projektu „Oprava balkonů a luxfer v Háskově
vile“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory:
7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v
Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 118/19/ZK ze dne 26. 3.
2019 a ke které byl schválen dodatek č. 1 na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č.
426/19/ZK ze dne 24. 9. 2019,
rozhoduje
o změně termínu realizace projektu „Oprava balkonů a luxfer v Háskově vile “, z 31. 10. 2020 na
31. 10. 2021, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 2. 12. 2020 na 2. 12. 2021,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1410/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Oprava balkonů a luxfer v Háskově
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vile“, uzavřené dne 16. 5. 2019 mezi Ing. Filipem Svobodou a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu realizace a vyúčtování projektu
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
2.

Termín: 01. 10. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 2 ke
smlouvě č. OLP/1410/2019 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 01. 10. 2020

USNESENÍ č. 285/20/ZK
Dodatek č. 1 k č. OLP/1173/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace –
zastoupených na základě plné
moci
o změnu závazných parametrů projektu „Obnova podlah v interiérech
Beranova hostince“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura, památková
péče a cestovní ruch, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 146/20/ZK ze dne 26.
5. 2020,
rozhoduje
o změně závazných parametrů projektu „Obnova podlah v interiérech Beranova hostince“, z těchto:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Mykologický posudek

ks

1

Mikrovlná sanace ploch

m2

95

Úprava úžlabí

m

5

Oprava dřevomorkou poškozených
částí sálu

celek

1

Nová skladba provětrávané podlahy,
pokládka dlažby

m2

13

Zednické práce na nových skladbách
podlah 1.05 a 1.06

m2

25

Instalatérské práce celek 1

celek

1

Jednotka

Hodnota

na tyto nové:
Název parametru
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Mykologický posudek

ks

1

Mikrovlná sanace ploch

m2

13

Úprava úžlabí

m

5

Oprava dřevomorkou poškozených
částí sálu

celek

1

Nová skladba provětrávané podlahy,
pokládka dlažby

m2

13

Jílové omítky stěn a stropu 1.01

m2

30

Instalatérské práce celek 1

celek

1

Architektonický projekt dostavby
objektu

celek

1

a o snížení celkových způsobilých výdajů projektu s dopadem na max. podíl poskytovatele i min.
podíl příjemce na celkových způsobilých výdajích z původních:
Výše finančních
Podíl na celkových
prostředků v Kč
Způsobilých výdajích
Celkové předpokládané způsobilé výdaje
850.000,100,00 %
projektu
Celková výše dotace z rozpočtu
Libereckého kraje (max. podíl
500.000,58,82 %
poskytovatele)
Vlastní zdroje příjemce 1)
350.000,41,18 %
(min. podíl příjemce)

na tyto nové:

Celkové předpokládané způsobilé výdaje
projektu
Celková výše dotace z rozpočtu
Libereckého kraje (max. podíl
poskytovatele)
Vlastní zdroje příjemce 1)
(min. podíl příjemce)

Výše finančních
prostředků v Kč

Podíl na celkových
způsobilých výdajích

790.000,-

100,00 %

500.000,-

63,29 %

290.000,-

36,71 %

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1173/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura,
památková péče a cestovní ruch na projekt „Obnova podlah v interiérech Beranova hostince“,
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uzavřené dne 26. 6. 2020 mezi
zastoupených na základě plné moci
a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna závazných parametrů smlouvy
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
2.

Termín: 01. 10. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek ke smlouvě k
podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu.
Termín: 01. 10. 2020

USNESENÍ č. 286/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/20 – navýšení příjmů rozpočtu Libereckého
kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 07 – Působnosti odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, Propagace kultury v Libereckém kraji na rok 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 211/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu
Libereckého kraje ve výši 32.000 Kč z titulu vratky a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 07
– Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, číslo akce 0712000000
Propagace kultury v Libereckém kraji - nákup ostatních služeb v celkové výši 32.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 287/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/20 - úprava příjmové části rozpočtu, kapitoly
912 07 - Účelové příspěvky- příspěvkové organizace a kapitoly 913 07 - Příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 235/20, kterou se navyšují příjmy rozpočtu kraje v části
Odvody příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, snižují
výdaje v kapitole 912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým organizací, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a navyšují výdaje kapitoly 913 07 Příspěvkové organizace odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
a) v příjmové části rozpočtu kraje se navyšuje dílčí ukazatel 1703 Oblastní galerie Liberec o
částku 318.246 Kč,
b)
c)

v kapitole 912 07 se snižuje dílčí ukazatel 07501191703 „Oblastní galerie Liberec – obnova
výstavních panelů“ o částku 88.516 Kč,
v kapitole 913 07 se navyšuje dílčí ukazatel 1703 Oblastní galerie Liberec – příspěvek na
odpisy o částku 406.762 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: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 288/20/ZK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 41 – I) obec Vítkovice v
Krkonoších – rekonstrukce a výstavba vodovodní sítě, posílení zdrojů pitné vody, prodloužení
kanalizační sítě – II) obec Nová Ves – vybudování kanalizační sítě zakončené obecní ČOV –
III) obce Pulečný a Dalešice – výstavba vodovodní sítě, propojení kanalizačního systému v
obci Pulečný – IV) obec Paseky nad Jizerou – rozšíření vodovodní sítě, zřízení nového
vodojemu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu č. 41 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obce Vítkovice v
Krkonoších, Nová Ves, Pulečný, Dalešice a Paseky nad Jizerou
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, informovat obce Vítkovice v Krkonoších, Nová Ves, Pulečný, Dalešice a Paseky nad
Jizerou o usnesení zastupitelstva kraje.
Termín: 11. 09. 2020
USNESENÍ č. 289/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/20 – úprava specifických ukazatelů v kapitole
934 08 – Lesnický fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého
kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/20, kterým se snižují rezervy ve výdajích kapitoly 934
08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové výši 1.009.130 Kč (program
Podpora hospodaření v lesích) a současně se zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 934 08 –
Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové výši 1.009.130 Kč (program
Podpora hospodaření v lesích) bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého kraje v
úhrnném objemu 1.009.130 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu do výše
Č.

Název
žadatele

IČ/datum
narození
žadatele

Sídlo, trvalé
bydliště žadatele

Právní statut

fyzická osoba
nepodnikající

1.

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

2.
3.
4.
5.
6.

Lesy Nový
Berštejn, s.r.o.

02791650

Masarykovo náměstí
15, Dubá, 471 41

s.r.o.
fyzická osoba
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Výše dotace
v Kč

10 140 Kč
9 180 Kč
12 720 Kč
8 250 Kč
61 800 Kč
15 360 Kč

Účel dotace

Výstavba oplocenky
10 140 Kč
Výstavba oplocenky 7 980
Kč, instalace odparníků
1 200 Kč
Výstavba oplocenky
12 720 Kč
Další výchovný zásah
8 250 Kč
Výstavba oplocenky
61 800 Kč
Výstavba oplocenky

Režim
podpory
De
minimis
(D) /
Notifika
ce (N)
D
D
D
D
N
D
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nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

7.
8.
9.
10.

fyzická osoba
nepodnikající

14 700 Kč

obec

29 220 Kč

Město Semily

00483362
49520199 /

Chlum 95, Doksy,
472 01

obec
fyzická osoba
podnikající

11.

Obec Chlum

11 100 Kč

00276111

Husova 82, Semily,
513 01

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

12.
13.
14.

Obec Volfartice

00261076

15.

Město Dubá

00260479

16.

Obec Tuhaň

00831727

Volfartice 59,
Volfartice, 471 12

18.

Obec Levínská
Olešnice
Městské lesy
Doksy, s.r.o.

25432851

19.

Lesy Mladá
Boleslav, a.s.

46355979

Masarykovo náměstí
15, Dubá, 471 41
Tuhaň 32, Tuhaň,
472 01
Levínská Olešnice
94, Levínská
Olešnice, 514 01
Valdštejnská 258,
Doksy, 472 01
Blahoslavova 184,
Mladá Boleslav, 293
01

00673439

Skalka u Doks 44,
Skalka u Doks, 472
01

17.

00854662

20.

51 300 Kč

10 200 Kč
20 460 Kč

obec

30 000 Kč

obec

23 150 Kč

obec

24 900 Kč

obec

21 600 Kč

s.r.o.

224 000 Kč

a.s.
fyzická osoba
nepodnikající

62 400 Kč

obec
fyzická osoba
nepodnikající

25 200 Kč

10 260 Kč

Výstavba oplocenky
14 700 Kč
Výstavba oplocenky
29 220 Kč
Výstavba oplocenky
10 200 Kč
Výstavba oplocenky
20 460 Kč
Výstavba oplocenky
30 000 Kč
Výstavba oplocenky
20 400 Kč, opakovaný
výchovný zásah 2 750 Kč
Výstavba oplocenky
24 900 Kč
Výstavba oplocenky
21 600 Kč
Výstavba oplocenky 224
000 Kč
Výstavba oplocenky
62 400 Kč
Výstavba oplocenky
10 260 Kč

23.

Obec Jestřebí

00260878

Jestřebí 142, Jestřebí,
471 61

obec

123 780 Kč

24.

Obec Mařenice

00260738

Mařenice 26,
Mařenice, 471 56

obec

12 200 Kč

25.

Město
Raspenava

00263141

Fučíkova 421,
Raspenava, 463 61

obec

60 650 Kč

26.

Biskupství
litoměřické

00445126

církev

12 960 Kč

obec

45 600 Kč

Výstavba oplocenky
25 200 Kč
Výstavba oplocenky 8 400
Kč
Výstavba oplocenky
120 780 Kč, instalace
odparníků 3 000 Kč
instalace odparníků 1 800
Kč, aplikace nátěrů proti
okusu 10 400 Kč
Výstavba oplocenky
16 800 Kč, instalace
odparníků 26 400 Kč, další
výchovný zásah 17 450 Kč
Instalace lapáků 8 400 Kč,
instalace odparníků 300
Kč, aplikace nátěrů proti
okusu 4 260 Kč
Výstavba oplocenky
45 600 Kč

církev

15 000 Kč

Výstavba oplocenky
15 000 Kč

10 200 Kč

Výstavba oplocenky
10 200 Kč

21.

Obec Skalka u
Doks

44 400 Kč

15 360 Kč
Výstavba oplocenky
11 100 Kč
Výstavba oplocenky
35 700 Kč, instalace
odparníků 8 700 Kč
Výstavba oplocenky
51 300 Kč

22.

27.
28.

Městys Libštát
Římskokatolick
á farnost
Žibřidice

29.

Obec Nová Ves
nad Popelkou

00275891
46745556

00275948

Dómské náměstí 1/1,
Litoměřice, 412 01
Libštát 198, Libštát,
512 03
Dlouhý Most 103,
Dlouhý Most, 463 12
Nová Ves nad
Popelkou 244, Nová
ves nad Popelkou,
512 71

obec

8 400 Kč

D
N
N
D
N
D
D
N
N
N
N
N
N
D
N
N
D
N

N

N
N
D

N

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
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informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020,
2.

Termín: 30. 09. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení
rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z
Lesnického fondu Libereckého kraje, Program podpora hospodaření v lesích, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 290/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/20 - zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého
kraje 2020, odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení dotací od obce Sloup v
Čechách a města Cvikov na péči o významné aleje Libereckého kraje do kapitoly 914 08 –
Působnosti
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 261/20, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2020:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 24.760 Kč, a to
a)
b)

z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace od obce Sloup v Čechách, o částku 7.260 Kč,
z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace od města Cvikov, o částku 17.500 Kč,

2.

navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 24.760 Kč v kapitole 914 08 – Působnosti, dílčí ukazatel
Udržitelnost projektů, rozpisový ukazatel Významné aleje LK – 1.etapa – udržitelnost projektu
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 291/20/ZK
ILMA z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – projekt Tanec pro zdraví
Zastupitelstvo kraje po projednání
nepovoluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Tanec pro zdraví (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 50.000 Kč
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: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 292/20/ZK
Žádost Tělovýchovné jednoty DUKLA Liberec, z. s., o změnu projektu s názvem "Pořízení
motorového vozidla Ford Transit Kombi - 8 míst + řidič"
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu názvu a snížení celkových nákladů projektu „Pořízení motorového vozidla Ford Transit
Kombi - 8 míst + řid.“ příjemce TJ DUKLA Liberec, z.s., IČO: 00482421, podpořeného z rozpočtu
Libereckého kraje, programu Podpora mobility sportovních organizací se sídlem v Libereckém kraji
schváleného usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 598/19/ZK ze dne 17. 12. 2019 před
uzavřením smlouvy, s tím, že výše dotace a závazné parametry se nemění
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, po schválení změny projektu informovat žadatele.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 293/20/ZK
Žádosti subjektů TERRA SPORT, s.r.o. o změnu projektu s názvem „ČT Author Cup“;
Jezdecký a dostihový spolek Mimoň z.s. o změnu projektu s názvem „Dostihové dny v
Mimoni“; Revelations z.s. o změnu projektu s názvem „JBC 4X Reveltions – závod světového
poháru ve fourcrossu horských kol“; Macha Lake, z.s., o změnu projektu s názvem
„Mezinárodní ITF turnaj žen v tenise Macha Lake Open“; TJ Doksy z.s. o změnu projektu s
názvem „EURO HRY DOKSY“; AC Turnov z.s. o změnu projektu s názvem „Memoriál
Ludvíka Daňka“; Liberecký tenisový klub o změnu projektu s názvem „Mezinárodní tenisový
turnaj Svijany open“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o změnu projektu s názvem:
1. „Dostihové dny v Mimoni“, podpořeného na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 218/19/ZK ze dne 28. 5. 2019, jehož realizátorem je Jezdecký a dostihový spolek Mimoň
z.s., IČO: 05688191, se sídlem Okrouhlická 144, 47124 Mimoň,
2. „JBC 4X Revelations – závod světového poháru ve fourcrossu horských kol“, podpořeného na
základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/19/ZK ze dne 28. 5. 2019, jehož
realizátorem je Revelations z.s., IČO: 02202808, se sídlem B. Němcové 3663,/16, 466 04
Jablonec nad Nisou;
3. „EURO HRY DOKSY“, podpořeného na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č.
353/17/ZK ze dne 29. 8. 2017, jehož realizátorem je TJ Doksy z.s., IČO: 00525693, se sídlem
Bezdězská 260, 472 01 Doksy;
4.

5.

„Memoriál Ludvíka Daňka“, podpořeného na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 247/16/ZK ze dne 31. 5. 2016, jehož realizátorem je AC Turnov z.s., IČO: 00527271,
se sídlem Skálova 207, 511 01 Turnov;
„Mezinárodní tenisový turnaj Svijany open“, podpořeného na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 218/19/ZK ze dne 28. 5. 2019, jehož realizátorem je Liberecký tenisový
klub z.s., IČO: 44224087, se sídlem Fibichova 1377/8, 460 01 Liberec;

6.

„ČT Author Cup“, podpořeného na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č.
218/19/ZK ze dne 28. 5. 2019, jehož realizátorem je TERRA SPORT, s.r.o., IČO: 01626761,
se sídlem Valdštejnská 286/7, 460 01 Liberec;
7. „Mezinárodní ITF turnaj žen v tenise Macha Lake Open“, podpořeného na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/19/ZK ze dne 28. 5. 2019, jehož realizátorem je Macha
Lake, z.s., IČO: 06519598, se sídlem Krále Václava II. 130, 471 63 Doksy Staré Splavy;
neschvaluje
1. níže uvedené změny projektů, o které zažádali příjemci z důvodu vyhlášení nouzového stavu v
souvislosti s COVID 19 a následnými vládními opatřeními:
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1.1 změnu závazného parametru „počet aktivních sportovců“ v roce 2020 projektu „ČT
Author Cup“, jehož realizátorem je TERRA SPORT, s.r.o., IČO: 01626761, s tím, že
ostatní závazné parametry uvedené ve smlouvě zůstanou beze změny a beze změny
zůstane výše dotace poskytnuté v roce 2020 a celkové náklady projektu

Původní
Nový

Předmět změny:
Závazný parametr
Počet aktivních sportovců / aktivní sportovci / 3000
(naplnění v každém ročníku akce)
Počet aktivních sportovců (účast v roce 2019) / aktivní sportovci / 3000
Počet aktivních sportovců (účast v roce 2021) / aktivní sportovci / 3000

1.2 změnu názvu a účelu projektu „Mezinárodní ITF turnaj žen v tenise Macha Lake Open“,
jehož realizátorem je Macha Lake, z.s, IČO: 06519598, s tím, že celkové náklady projektu
a výše poskytnuté dotace v jednotlivých letech je beze změny
Předmět změny:
Název projektu
Původní
Nový

"Mezinárodní ITF turnaj žen v tenise Macha Lake Open"
"Macha Lake Open"
Účel projektu

Původní

Realizace 18. až 20. ročníku mezinárodního ITF Turnaje žen v tenise Macha Lake
Open

Nový

Realizace 18. a 20. ročníku mezinárodního ITF Turnaje žen v tenise Macha Lake
Open, realizace 19. ročníku MACHA LAKE OPEN BY CRYSTALEX
tenisového turnaje mužů a žen o TROFEJ SOLIDARITY A NADĚJE ČTS BY
MONETA

2.

3.

znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, individuální dotace, č. OLP/1480/2019 uzavřené mezi
společností TERRA SPORT s.r.o., IČO: 01626761, a Libereckým krajem,
znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, individuální dotace, č. OLP/1482/2019 uzavřené mezi
spolkem Macha Lake, z.s., IČO: 06519598, a Libereckým krajem,

schvaluje
1. níže uvedené změny projektů, o které zažádali příjemci z důvodu vyhlášení nouzového stavu v
souvislosti s COVID 19 a následnými vládními opatřeními:
1.1 změnu účelu, celkových výdajů a celkové výše poskytnuté dotace projektu „Dostihové
dny v Mimoni“, jehož realizátorem je Jezdecký a dostihový spolek Mimoň z.s., IČO:
05688191
Předmět změny:
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Původní
Nový

Původní
Nové
Původní
Nová

Závazný parametr
Počet aktivních sportovců / aktivní sportovci / 220 (naplnění za 3 ročníky projektu)
Počet aktivních sportovců v roce 2019 / aktivní sportovci / 73
Počet aktivních sportovců v roce 2021 / aktivní sportovci / 73
Celkové způsobilé výdaje
2.550.000 Kč
1.700.000 Kč
Výše dotace
600.000 Kč
400.000 Kč

1.2 změnu účelu, celkových výdajů a celkové výše poskytnuté dotace projektu „JBC 4X
Revelations – závod světového poháru ve fourcrossu horských kol“, jehož realizátorem je
Revelations z.s., IČO: 02202808
Předmět změny:
Závazný parametr
Původní
Nový

akce se uskutečnila / počet / 6
počet dní, kdy se akce koná / dny / počet dní, kdy se akce koná
počet aktivních závodníků / počet / 50
aktivní závodníci (rok) / počet / 50
akce / počet / 2
Předmět projektu

Původní

„JBC 4X Revelations – závod světového poháru ve fourcrossu horských kol", který
zahrnuje realizaci tří ročníků sportovní akce

Nový

„JBC 4X Revelations – závod světového poháru ve fourcrossu horských kol", který
zahrnuje realizaci dvou ročníků sportovní akce
Celkové způsobilé výdaje
800.050 Kč
533.334 Kč
Výše dotace
600.000 Kč
400.000 Kč

Původní
Nové
Původní
Nová

1.3 změnu závazného parametru, účelu, celkových výdajů a celkové výše poskytnuté dotace
projektu „EURO HRY DOKSY“, jehož realizátorem je TJ Doksy z.s., IČO: 00525693
Předmět změny:
Závazný parametr
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Původní

Nový

Původní
Nový

Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2017/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2018/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2019/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2020/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2021/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2017/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2018/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2019/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2021/počet osob/750
Účel projektu
REALIZACE EURO HRY DOKSY V LETECH 2017 - 2021
REALIZACE EURO HRY DOKSY V LETECH 2017, 2018, 2019 A 2021
Celkové způsobilé výdaje

Původní
Nové

6.500.000 Kč
5.200.000 Kč

Původní
Nová

550.000 Kč
450.000 Kč

Výše dotace

1.4 změnu závazného parametru, celkových výdajů a celkové výše poskytnuté dotace projektu
„Memoriál Ludvíka Daňka“, jehož realizátorem je AC Turnov z.s., IČO: 00527271
Předmět změny
Závazný parametr

Původní

Memoriál Ludvíka Daňka 2017/den/1
Memoriál Ludvíka Daňka 2018/den/1
Memoriál Ludvíka Daňka 2019/den/1
Memoriál Ludvíka Daňka 2020/den/1
Memoriál Ludvíka Daňka 2021/den/1

Nový

Memoriál Ludvíka Daňka 2017/den/1
Memoriál Ludvíka Daňka 2018/den/1
Memoriál Ludvíka Daňka 2019/den/1
Memoriál Ludvíka Daňka 2021/den/1
Celkové způsobilé výdaje

Původní
Nové

6.000.000 Kč
4.800.000 Kč
Výše dotace

Původní
Nová

2.500.000 Kč
2.000.000 Kč

1.5 změnu závazného parametru, celkových výdajů a celkové výše poskytnuté dotace projektu
„Mezinárodní tenisový turnaj Svijany open“, jehož realizátorem je Liberecký tenisový
klub z.s., IČO: 44224087
Předmět změny
Původní
Nový

Závazný parametr
Aktivní sportovec/počet/150 (50 á 1 rok)
Aktivní sportovec/počet/100 (50 á 1 rok)
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Celkové způsobilé výdaje
Původní
Nový

4.860.000 Kč
3.240.000 Kč
Výše dotace

Původní
Nový

2.

3.

4.

5.

6.

900.000 Kč
600.000 Kč

znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, individuální dotace, č. OLP/1488/2019 uzavřené mezi
spolkem Jezdecký a dostihový spolek Mimoň z.s., IČO: 05688191, a Libereckým krajem,
znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, individuální dotace, č. OLP/1487/2019 uzavřené mezi
spolkem Revelations z.s., IČO: 02202808, a Libereckým krajem,
znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, individuální dotace, č. OLP/2560/2017 uzavřené mezi
spolkem TJ Doksy z.s., IČO: 00525693, a Libereckým krajem,
znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, individuální dotace, č. OLP/1633/2016 uzavřené mezi
spolkem AC Turnov z.s., IČO: 00527271, a Libereckým krajem,
znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, individuální dotace, č. OLP/1481/2019 uzavřené mezi
spolkem Liberecký tenisový klub z.s., IČO: 44224087 a Libereckým krajem

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele a zajistit předložení dodatků ke
smlouvám k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2020
USNESENÍ č. 294/20/ZK
Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2021 – 2027 a Dohoda o
partnerství a spolupráci – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Krkonoše – svazek měst a
obcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
aktualizaci Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše na období 2021 -2027 zpracovanou SPF
Group, s.r.o., verze ze dne 30. 11. 2019, schválenou Valnou hromadou Svazku měst a obcí
Krkonoše dne 26. 6. 2020 usnesením č. VH/18/20,
schvaluje
Dohodu o partnerství a spolupráci č. OLP/2446/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem se
sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ: 70891508, Královéhradeckým krajem se sídlem
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, a Krkonoše – svazek měst a obcí se
sídlem Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, IČ: 70157898, jejímž předmětem je spolupráce všech
partnerů, která přispěje k rozvoji regionu Krkonoše a posílí vyvážený rozvoj území obou krajů
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit:
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1)

2)

využití Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše jako jednoho z podkladů pro tvorbu
základních koncepčních a resortních dokumentů kraje a dále pro připomínkování dokumentů
na národní úrovni pro čerpání finančních prostředků z EU v období 2021 – 2027,
Termín: 30. 09. 2020
předložení Dohody o partnerství a spolupráci č. OLP/2446/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k
podpisu.
Termín: 30. 09. 2020

USNESENÍ č. 295/20/ZK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních operací
1.
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
2.
Základní škola a mateřská škola logopedická, E. Krásnohorské 921, Liberec,
příspěvková organizace
3.
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
4.
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková
organizace
5.
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:
1. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková
organizace
2.
3.

Základní škola a mateřská škola logopedická, E. Krásnohorské 921, Liberec, příspěvková
organizace
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

4. Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace
5. Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace,
a to z důvodu pořízení nového nemovitého majetku a technického zhodnocení stávajícího
nemovitého majetku
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení příloh
č.1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi kraje.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 296/20/ZK
Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103,
příspěvková organizace, a změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) zápis školní jídelny - výdejny, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola a Mateřská škola,
Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, do rejstříku škol a školských zařízení, a
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b)

to s účinností od 1. 9. 2020,
úplné znění zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103,
příspěvková organizace,

a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti,
a) zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací listiny k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi,
b)

Termín: 30. 09. 2020
předložit příslušnému správnímu úřadu žádosti o změny zápisu Základní školy a Mateřské
školy, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských
zařízení.
Termín: 30. 09. 2020

USNESENÍ č. 297/20/ZK
Výjimka z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě ve střední škole, jejíž činnost vykonává
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, pro školní
rok 2020/2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě stanoveného prováděcím právním předpisem
v dané střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška
213, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu informovat ředitele střední školy,
jejíž činnost vykonává Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková
organizace, o přijatém usnesení.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 298/20/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace SKI klubu Jizerská padesátka, z.s. na realizaci projektu s
názvem Realizace projektu Jizerská padesátka v letech 2021, 2022, 2023
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s charakterem de minimis podle nařízení Evropské komise
č. 1407/2013 SKI KLUBU JIZERSKÁ PADESÁTKA, z.s., IČO:41324471, se sídlem Jablonecká
562/21, Liberec I – Staré Město na projekt Jizerská padesátka v letech 2021, 2022, 2023 do celkové
výše 4.500.000 Kč rozložené do ročních splátek: rok 2021 – splátka do výše 1.500.000 Kč; rok
2022 – splátka do výše 1.500.000 Kč; rok 2023 - splátka do výše 1.500.000 Kč,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo
OLP/599/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a SKI KLUBEM JIZERSKÁ PADESÁTKA,
z.s.
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/599/2020 k
podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 299/20/ZK
Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech
vzdělání – úprava Stipendijního řádu v návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s
COVID - 19
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Stipendijní řád Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných
oborech vzdělání s účinností pro školní rok 2020/2021
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, zajistit zveřejnění Stipendijního řádu s účinností pro školní rok 2020/2021
prostřednictvím internetových stránek Libereckého kraje a informačního a vzdělávacího portálu
EDULK.cz.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 300/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/20 úprava kapitoly 917 04, navýšení dotace z
rozpočtu Libereckého kraje pro Český svaz orientačních sportů na realizaci projektu s
názvem Podpora tvorby map a zajištění arén pro Mistrovství světa v orientačním běhu 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 230/2020, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu následovně:
1. snížení ukazatele číslo 0480836000 – Sportovní akce - individuální dotace o částku 500.000
Kč,
2. zavedení nového ukazatele číslo 04808130000 – Český svaz orientačních sportů, Praha, IČO:
00548677 – Mistrovství světa v orientační běhu 2021ve výši 500.000 Kč,
rozhoduje
o navýšení poskytnuté dotace z částky 250.000 Kč do výše 1.750.000 Kč Českému svazu
orientačních sportů, IČO: 00548677, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov na
realizaci projektu s názvem Podpora tvorby map a zajištění arén pro Mistrovství světa v orientačním
běhu 2021, rozložené do ročních splátek: rok 2019 – splátka do výše 250.000 Kč; rok 2020 –
splátka do výše 500.000 Kč; rok 2021 - splátka do výše 1.000.000 Kč,
schvaluje
dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na MS v orientačním
běhu 2021, č. OLP/3778/2019, mezi Libereckým krajem a Českým svazem orientačních sportů,
jehož předmětem je navýšení dotace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku číslo 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na MS v orientačním běhu 2021, č.
OLP/3778/2019, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2020
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USNESENÍ č. 301/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 250/20 – úprava kapitoly 917 04 – transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení nečerpaných dotací a poskytnutí víceletých
dotací žadatelům Sport Česká Lípa, p.o. na projekt „CITY CROSS RUN&WALK“ a Tempo
Team Prague s.r.o. na projekt „RUN CZECH – MATTONI LIBEREC NATURE RUN“ a
rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací žadatelům Liberecký tenisový klub, z.s. na projekt
„Turnaj solidarity a naděje ČTS by Moneta - SVIJANY OPEN OPEN 2020“ a Macha Lake
z.s. na projekt „19. ročník MACHA LAKE OPEN BY CRYSTALEX tenisový turnaj mužů a
žen o TROFEJ SOLIDARITY A NADĚJE ČTS BY MONETA“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 250/20, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje 2020 - kapitola 917 04 - Transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu v celkové výši 1.300.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snížení ukazatele číslo akce 04804700000: AC Turnov, z.s. – Memoriál Ludvíka Daňka o
částku 500.000 Kč,
b) snížení ukazatele číslo akce 04805890000: TJ Doksy z.s. – EURO HRY DOKSY o částku
100.000 Kč,
c) snížení ukazatele číslo akce 04807580000: Revelations z.s. – JBC 4X Revelations – závody
světového poháru ve fourcrossu horských kol o částku 200.000 Kč,
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

snížení ukazatele číslo akce 04807590000: Macha Lake, z.s. – Macha Lake Open o částku
200.000 Kč,
snížení ukazatele číslo akce 04807570000: Liberecký tenisový klub z.s. – Mezinárodní
tenisový turnaj Svijany open o částku 300.000 Kč,
navýšení ukazatele číslo akce 04808360000: Sportovní akce – individuální dotace o částku
150.000 Kč,
zavedení nového ukazatele: číslo akce 04809084704 - Sport Česká Lípa, p.o. - CITY CROSS
RUN&WALK ve výši 250.000 Kč,
zavedení nového ukazatele: číslo akce 04809090000 - Tempo Team Prague s.r.o. - RUN
CZECH – MATTONI LIBEREC NATURE RUN ve výši 400.000 Kč,
zavedení nového ukazatele: číslo akce 04809100000 - Liberecký tenisový klub, z.s. - Turnaj
solidarity a naděje ČTS by Moneta - SVIJANY OPEN OPEN 2020 ve výši 300.000 Kč,
zavedení nového ukazatele: číslo akce 04809110000 - Macha Lake z.s. - 19. ročník MACHA
LAKE OPEN BY CRYSTALEX tenisový turnaj mužů a žen o TROFEJ SOLIDARITY A
NADĚJE ČTS BY MONETA ve výši 200.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací v režimu de minimis níže uvedeným příjemcům v celkové výši
1.150.000 Kč na realizaci významných akcí Libereckého kraje pro rok 2020, a dále v celkové výši
650.000 Kč pro rok 2021 a v celkové výši 650.000 Kč pro rok 2022:
příjemce

IČO

název projektu

Sport
Česká
Lípa, p.o

75045176

Českolipský City
Cross Run and
Walk

rozhodující závazné výstupy
název
jednotka hodnota
počet
aktivních
aktivní
730
sportovců
sportovci
v roce 2020
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termín
realizace
1.1. 2020 –
31. 12.
2022

maximální výše dotace (Kč)
2020
2021 - 2022
250.000/v roc
250.000
e 2021
250.000/v
roce 2022
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počet
aktivních
sportovců
v roce 2021
počet
aktivních
sportovců
v roce 2022
Tempo
Team
Prague
s.r.o.

25107615

Liberecký
tenisový
klub, z.s.

44224087

Macha
Lake z.s.

6519598

LIBEREC
NATURE RUN
Turnaj solidarity
a naděje ČTS by
Moneta SVIJANY OPEN
2020
19. ročník MACHA
LAKE OPEN BY
CRYSTALEX
tenisový turnaj
mužů a žen o
TROFEJ
SOLIDARITY A
NADĚJE ČTS BY
MONETA

aktivní
sportovci

730

aktivní
sportovci

730

400.000

400.000/v
roce 2021
400.000/v
roce 2022

1.6.2020 –
31.12.2020

300.000

0

1.1. 2020 –
31. 12.
2020

200.000

0

doba konání
závodu

den

1

2.1 2020 –
31. 12.
2022

délka
konání
turnje

den

7

délka
konání
turnje

den

7

schvaluje
znění níže uvedených smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci:
a) Sport Česká Lípa, p.o, IČ: 75045176, víceletá smlouva č. OLP/2458/2020
b) Tempo Team Prague s.r.o., IČ: 25107615, víceletá smlouva č. OLP/2462/2020
c)
d)

Liberecký tenisový klub z.s., IČO: 44224087, smlouva č. OLP/2463/2020
Macha Lake z.s., IČO: 6519598, smlouva č. OLP/2464/2020

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu
Libereckého kraje informování žadatelů a předložení schválených smluv k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 10. 2020
USNESENÍ č. 302/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/20 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové
organizace, 912 04 – účelové příspěvky PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/20, kterým se upravují kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace, 912 04 – účelové příspěvky PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.300.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace o částku 1.800.000 Kč,
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2.

3.

snížení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:
ukazatel číslo akce 0491881428 – Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace – Oprava střechy o částku 500.000 Kč,
navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o celkovou částku 2.300.000 Kč, z toho:
a)

zavedení nového ukazatele číslo akce 04502671428 – Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace – Zpracování
projektové dokumentace na opravu střechy ve výši 500.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele číslo akce 04502681428 – Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace – Výměna dlažby na
chodbách historické budovy Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy,
Turnov ve výši 1.800.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2020.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 303/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 259/20 – úprava kapitol 914 04 - Působnosti a 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 259/20, kterým se upravují kapitoly 914 04 – Působnosti a
917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu rozpočtu Libereckého kraje
následovně:
1. snižuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 914 04 – Působnosti / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 70.000 Kč, a to snížení ukazatele číslo
akce 0486990000 – Hry olympiád dětí a mládeže ve výši 70.000 Kč,
2.

navyšuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zavedením nového ukazatele číslo akce 04808820000
– finanční dary medailistům ZODM 2020 ve výši 70.000 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. 09. 2020
USNESENÍ č. 304/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 263/20 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v
kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U
Hrabarů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 263/20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 13.918.342 Kč,
a) očekávané ve výši 13.646.742 Kč jako účelová investiční dotace ze Státního fondu
dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování výstavby cyklistických stezek
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b)

2.

týkající se akce „Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“,
vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 103.000 Kč,

c) vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 49.470 Kč,
d) vybrané za prodej pozemků ve výši 119.130 Kč,
navyšují výdaje v kapitole v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Odra
- Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“ ve výši 13.918.342 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. 09. 2020
USNESENÍ č. 305/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 264/20 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v
kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; Cyklostezka Svaté Zdislavy – úsek
Cvikov-Svor-Nový Bor
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 264/20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 493.100 Kč,
a) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 107.100 Kč,
b) vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 386.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci
„Cyklostezka Svaté Zdislavy – úsek Cvikov-Svor-Nový Bor“ ve výši 493.100 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. 09. 2020
USNESENÍ č. 306/20/ZK
Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti – Hlavní město Praha,
Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti č. OLP/2137/2020, uzavírané
mezi hlavním městem Prahou, zastoupeným MUDr. Zdeňkem Hřibem, primátorem města, se
sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré Město, IČO 00064581; Středočeským krajem,
zastoupeným Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou kraje, se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5, IČO 70891095; Jihočeským krajem, zastoupeným Mgr. Ivanou Stráskou,
hejtmankou kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650
a Libereckým krajem, zastoupeným Martinem Půtou, hejtmanem kraje, se sídlem U Jezu 642/2a,
460 01 Liberec, IČO 70891508
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti č. OLP/2137/2020
hejtmanovi kraje, k podpisu.
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Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 307/20/ZK
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2595/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, pro Obec Stružnice na projekt „Projekt a stavby části Zelené
cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Stružnice, IČ 00260975, ze dne 8. 6. 2020 :
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projekt a stavba části zelené cyklomagistrály
Ploučnice v intravilánu obce Stružnice“ – smlouva OLP/2595/2017,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Projekt a stavba části zelené cyklomagistrály
Ploučnice v intravilánu obce Stružnice“ ze dne 30. 9. 2020 na 30. 9. 2022 a změně termínu pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 11. 2020 na 19. 11. 2022, z důvodů
trvajících problematických majetkoprávních vztahů v rámci přípravy stavby cyklostezky,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2595/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu
„Projekt a stavba části zelené cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice“ ze dne 30. 9.
2020 na 30. 9. 2022 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 11. 2020
na 19. 11. 2022
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 28. 08. 2020
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2595/2017.
Termín: 18. 09. 2020

USNESENÍ č. 308/20/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 10. 6. 2020 do 11. 8. 2020
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2020
c)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. zasedání rady kraje a na 17., 18., 19. a
20. mimořádném zasedání rady kraje
d)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. zasedání rady kraje a na 21.
mimořádném zasedání rady kraje
e)
Informace o zahájení rekonstrukce silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov
f)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – vstup ARR do společnosti StatoTest s.r.o.
g)
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje vetší počet osob
h)
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2019
i)
Memorandum o spolupráci při vybudování záložního krajského operačního střediska
a výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Jablonci
nad Nisou
j)
Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k červnu 2020
k)
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
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sportu a zaměstnanosti za rok 2019
Informace o plnění smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce Integrovaný
rozvoj a oprava dopravní infrastruktury Bedřichov v Jizerských horách
m)
Úprava žádostí a podmínek stanovených zřizovatelem u poskytnutých mimořádných
účelových příspěvků a s tím související rozpočtové opatření č. 236/20, kterým se
upravují dílčí ukazatele v kapitole 912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým
organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
n)
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2020 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví Libereckého kraje
o)
Memorandum o společném postupu akcionářů společnosti Krajská nemocnice Liberec,
a.s., a města Frýdlant
p)
Zápisy z jednání valné hromady akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
konané dne 30. 6. 2020 a 16. 7. 2020
r)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s.r.o.
s)
Přehled protipovodňových opatření provedených za období od povodní v roce 2010 až
do povodní v roce 2020 na Frýdlantsku a informace o odhadu škod způsobených
povodněmi v červnu 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 10. 6. 2020 do 11. 8. 2020,
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2020,
c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. zasedání rady kraje a na 17., 18., 19. a 20.
mimořádném zasedání rady kraje,
l)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. zasedání rady kraje a na 21. mimořádném
zasedání rady kraje,
Informace o zahájení rekonstrukce silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov,
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o. – vstup ARR do společnosti StatoTest s.r.o.,
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje vetší počet osob,
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2019,
Memorandum o spolupráci při vybudování záložního krajského operačního střediska a
výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou
Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k červnu 2020,

k)

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti za rok 2019,
l) Informace o plnění smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce Integrovaný rozvoj a
oprava dopravní infrastruktury Bedřichov v Jizerských horách,
m) Úprava žádostí a podmínek stanovených zřizovatelem u poskytnutých mimořádných účelových
příspěvků a s tím související rozpočtové opatření č. 236/20, kterým se upravují dílčí ukazatele
v kapitole 912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu,
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n)

o)
p)
r)
s)

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2020 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje,
Memorandum o společném postupu akcionářů společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a
města Frýdlant,
Zápisy z jednání valné hromady akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., konané
dne 30. 6. 2020 a 16. 7. 2020,
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s.r.o.,
Přehled protipovodňových opatření provedených za období od povodní v roce 2010 až do
povodní v roce 2020 na Frýdlantsku a informace o odhadu škod způsobených povodněmi v
červnu 2020.

USNESENÍ č. 309/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/20 – úprava kapitol 917 04 – Transfery, 920 04 –
Kapitálové výdaje, 919 03 – Pokladní správa, ekonomického odboru – poskytnutí účelových
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/20, kterým se upravují ukazatele kapitol 917 04 –
Transfery, 920 04 – Kapitálové výdaje a kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomického odboru,
v celkové výši 21.400.000 Kč, a to následovně:
1. snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomického odboru v celkové výši 20.000.000
Kč, a to následovně:
1.1 ukazatel číslo 0319120000 – Finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě OKH ve
výši 1.677.054 Kč,
1.2 ukazatel číslo 0319130000 – Finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě ORREP ve
výši 2.719.935 Kč,
1.3 ukazatel číslo 0319140000 – Finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě OŠMTS ve
výši 2.810.989 Kč,
1.4 ukazatel číslo 0319150000 – Finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě OSV ve výši
187.060 Kč,
1.5 ukazatel číslo 0319160000 – Finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě OD ve výši
985.501 Kč,
1.6 ukazatel číslo 0319170000 – Finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě OKPPCR ve
výši 935.953 Kč,
1.7 ukazatel číslo 0319180000 – Finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě OŽPaZ ve
výši 2.237.643 Kč,
1.8 ukazatel číslo 0319190000 – Finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě OZ ve výši
445.865 Kč,
1.9 ukazatel číslo 0319340000 – Finanční rezerva Provozních příspěvků PO ve správě
OŠMTS ve výši 8.000.000 Kč,
2.

snížení kapitoly 920 04 – Kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
akce číslo 0491881428 – „Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, p.o. – oprava střechy“ ve výši 1.400.000 Kč,
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3.

navýšení kapitoly 917 04 – Transfery, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v
celkové výši 21.400.000 Kč, z toho:
3.1 zavedení nového ukazatele akce číslo 04809170000 – Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže v souvislosti s COVID-19 ve výši 8.700.000 Kč,
3.2 zavedení nového ukazatele akce číslo 04809150000 - Dotační program Podpora sportovní
infrastruktury – nespecifikovaná rezerva ve výši 5.000.000 Kč,
3.3 zavedení nového ukazatele akce číslo 04809160000 – Sportovní reprezentace Libereckého
kraje nespecifikovaná rezerva - ve výši 5.200.000 Kč,
3.4 zavedení nového ukazatele akce číslo 04809120000 – Areál skokanských můstků
Harrachov, o.p.s., IČ: 28768580 – Oprava a úpravy a zprovoznění skokanských můstků v
Harrachově - ve výši 1.250.000 Kč,
3.5 zavedení nového ukazatele akce číslo 04809130000 – Jizerský klub lyžařů Desná z.s., IČ:
27007979 – Rekonstrukce areálu skokanských můstků JKL Desná v roce 2020 – část II. ve výši 625.000 Kč,
3.6 zavedení nového ukazatele akce číslo 04809140000 – Lyžařský sportovní klub Lomnice
nad Popelkou, z.s., IČ: 15043053 – Modernizace zasněžování - ve výši 625.000 Kč,

rozhoduje o
poskytnutí účelových dotací v režimu de minimis níže uvedeným příjemcům v celkové výši
2.500.000 Kč na realizaci projektů:
rozhodující závazné výstupy
název
jednotka hodnota

termín
realizace

maximální výše dotace
(Kč)

1

1.8. 2020– 31.
12. 2021

625.000

ks

1

1.1 2020 – 31.
12. 2020

625.000

m2

240

hod

300

hod

200

příjemce

IČO

název projektu

Lyžařský
sportovní
klub
Lomnice
nad
Popelkou,
z.s.

15043053

Modernizace
zasněžování

sněžné dělo

ks

27007979

Rekonstrukce
areálu
skokanských
můstků JKL
Desná v roce
2020 - část II.

Areál
skokanskýc
h můstků
JKL Desná

Opravy a
úpravy a
zprovoznění
skokanských
můstků v
Harrachově

Instalace
bočního
bednění
K90
Sváření
ocelových
prvků
Úprava
a frézování
nájezdů

Jizerský
klub lyžařů
Desná z.s.

Areál
skokanskýc
h můstků
Harrachov,
o.p.s.

28768580

1.7.2020 –
31.1.2021

1.250.000

schvaluje
znění vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje uzavírané mezi
Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy, majetku a
informatiky, zajistit aktualizaci rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2020.
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Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 310/20/ZK
Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém
kraji 2020-2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. dotační program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020 a jeho účel, kterým
je výstavba, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení ležících na území Libereckého
kraje realizovaná v letech 2020 - 2021,
2. podmínky a vyhlášení dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém
kraji 2020-2021 s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
do výše 5.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, zajistit vyhlášení „dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v
Libereckém kraji 2020-2021“.
Termín: 25. 08. 2020
USNESENÍ č. 311/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 267/20 – převod finančních prostředků mezi
kapitolami 917 09 - Transfery odboru zdravotnictví a 912 07 - Účelové příspěvky –
příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 267/20, kterou se snižují výdaje kapitoly 917 09 Transfery
odboru zdravotnictví, a navyšují výdaje kapitoly 912 07 Účelové příspěvky – příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu následovně:
a) v kapitole 917 09 se snižuje specifický ukazatel 09700150000 Podpora zdravotnictví v regionu
o částku 426.600 Kč,
b)

v kapitole 912 07 se zavádí nový dílčí ukazatel 07501261702 Severočeské muzeum v Liberci Archeologický výzkum sídlo Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje ve výši
426.600 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 312/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 278/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a
sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 278/20, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 5.200.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly:
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1.1 snížení ukazatele 04809160000 Sportovní reprezentace Libereckého
nespecifikovaná rezerva o částku 5.200.000 Kč,
1.2 zavedení nových ukazatelů v celkové výši 5.200.000 Kč následovně:

Číslo akce
04811590000
04811600000
04811610000
04811620000
04811630000
04811640000
04811650000
04811660000
04811670000
04811680000
04811690000

kraje

–

Výše v
Název akce
Kč
Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. - Podpora sportovně 1.000.000
talentované a nadané mládeže Bílí Tygři Liberec
FC SLOVAN LIBEREC- mládež, spolek - Podpora činnosti mládeže ve 1.000.000
sportovním klubu
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. - Podpora sportovně nadaných a
1.000.000
talentovaných dětí a mládeže
TJ VK DUKLA Liberec, z.s. - Republikové soutěže a příprava v TJ VK
60.000
Dukla Liberec z.s.
VK DUKLA LIBEREC s.r.o. - Zajištění sportovních akcí volejbalového
800.000
klubu Dukla Liberec
FBC Liberec, spolek - Podpora sportovně nadaných a talentovaných dětí
180.000
a mládeže FBC Liberec
Floorball Club Česká Lípa - Činnost Floorball Clubu Česká Lípa
180.000
SKP Kornspitz Jablonec z.s. - Podpora činnosti SKP Kornspitz Jablonec
450.000
TJ DUKLA Liberec, z.s. - Podpora sportovní činnosti TJ DUKLA
450.000
Liberec, z.s.
Futsalový klub Zlej se(n) Liberec, z.s. – Sportovní reprezentace
40.000
ve sportovním klubu v roce 2020
FC Démoni Česká Lípa z.s. - Sportovní rozvoj klubu
40.000

2.

znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální
dotace 2020, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a níže uvedenými příjemci,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt, který nemá charakter podpory
de minimis, příjemci:
Žadatel

Tělovýchovná
jednota BÍLÍ
TYGŘI
LIBEREC, z.s.

FC SLOVAN
LIBERECmládež,spolek

IČO

46744282

18381243

Se sídlem

Název
projektu

Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

Dotace
Náklady
do výše v
celkem v Kč
Kč

Jeronýmova
494/20,
46007
Liberec

Podpora
sportovně
talentované a
nadané
mládeže Bílí
Tygři Liberec

Činnost TJ,
klubu(žadatele)/měsíc/1
2

7.000.000 1.000.000

Na Hradbách
1300, 46001
Liberec

Podpora
činnosti
mládeže ve
sportovním
klubu

1. Počet hráčů a
hráček/počet osob/350
2. Počet trenérů/počet
osob/40
3. Počet hráčů
ubytovaných na
internátu/počet osob/40

1.000.000 1.000.000

94

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25.08.2020

Fotbalová
akademie
Jablonec, z.s.

VK DUKLA
Liberec, s.r.o.

SKP Kornspitz
Jablonec z.s.

TJ Dukla
Liberec z.s.

70840105

U stadionu,
46601
Jablonec nad
Nisou

25426605

Husitská,
46007
Liberec

43256678

Pod Skalkou,
46601
Jablonec nad
Nisou
Jeronýmova
522, Liberec
7

00482421

TJ VK DUKLA
46747001
Liberec, z.s.

FBC Liberec,
spolek

Floorball Club
Česká Lípa

Husitská,
46007
Liberec

27030873

Žitavská,
46007
Liberec 3

68435053

Moskevská,
47001 Česká
Lípa

Podpora
sportovně
nadaných a
talentovaných
dětí a mládeže
Zajištění
sportovních
akcí
volejbalového
klubu Dukla
Liberec z.s.

Činnost spolku/měsíc/12

1.000.000 1.000.000

Zajištění
soutěží/sezona/1

840.000

800.000

Podpora
činnosti SKP
Kornspitz

Vylepšení podmínek
přípravy
biatlonistů/měsíc/12

450.000

450.000

Podpora
činnosti TJ
DUKLA
Liberec, z.s.

1 soustředění,
závody/počet/4.
2. vosky a servisní
materiál/ks/20
3. sportovní
materiál/ks/20

450.000

450.000

60.000

60.000

1. Činnost FBC
Liberec/měsíc/12
2. Superliga
florbalu/družstvo/1
3. CE liga juniorů
/družstvo/1

190.000

180.000

Činnost Floorball Clubu
Česká Lípa/měsíc/12

180.000

180.000

Republikové
soutěže a
příprava v TJ
VK Dukla
Liberec z.s.
Podpora
sportovně
nadaných a
talentovaných
dětí a mládeže
FBC Liberec
Činnost
Floorball
Clubu Česká
Lípa

Činnost TJ VK Dukla
Liberec z.s./měsíc/12

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy, majetku
-a informatiky, zajistit aktualizaci rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2020.
Termín: 30. 09. 2020
USNESENÍ č. 313/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 283/20 - snížení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy; peněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti
Autobusy LK, s.r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/20, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy z akce „Demolice
havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ o částku 4.400.000 Kč,
b) navyšují výdaje do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Autobusy LK,
s.r.o. - vklad základního jmění“ o částku 4.400.000 Kč,
rozhoduje
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o příplatku Libereckého kraje mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK s.r.o., se sídlem
U Jezu 525, Liberec, IČO: 06897517, ve výši 4.4000.000 Kč („Příplatek“),
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti č. OLP/2617/2020 mezi
společností Autobusy LK a Libereckým krajem, IČO: 70891508, jako jediným společníkem
Autobusy LK, jejímž předmětem je příplatek Libereckého kraje mimo základní kapitál společnosti
Autobusy LK ve výši 4.400.000 Kč, („Smlouva o poskytnutí příplatku“),
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat Smlouvu o poskytnutí příplatku, a to
po schválení poskytnutí Příplatku ze strany statutárního orgánu společnosti Autobusy LK, s.r.o.
dle bodu (B) Preambule Smlouvy o poskytnutí příplatku a po schválení uzavření této smlouvy
ze strany valné hromady společnosti Autobusy LK, s.r.o. dle bodu (C) Preambule Smlouvy
o poskytnutí příplatku,
2)

Termín: 15. 09. 2020
. Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 30. 09. 2020

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

…..………………………………..
Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana

V Liberci dne 2. 9. 2020
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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