Výpis usnesení z 1./VI zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 24.11.2020
USNESENÍ č. 24/VI/20/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
Ing. Markétu Khauerovou (SLK),
Ing. Jarmilu Valešovou (PIRÁTI).
USNESENÍ č. 25/VI/20/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
-

Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
Ing. Miloslav Tůma (ANO),

-

Jan Tempel (Piráti),
RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).

USNESENÍ č. 26/VI/20/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení:
Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
-

Libor Křenek (SPD),
Martin Brož (ANO),

-

MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
Daniela Weissová (Piráti).

USNESENÍ č. 27/VI/20/ZK
Schválení upraveného Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
nové znění jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje, kterým se nahrazuje jednací řád
schválený 3. 11. 2020 usnesením č. 3/VI/20/ZK.
USNESENÍ č. 28/VI/20/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení č.
276/18/ZK z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2021,
294/20/ZK - ad 1) z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020,
-

338/20/ZK - ad 2. z 31. 10. 2020 na 31. 12. 2020,
242/19/ZK z 15. 10. 2020 na 31. 12. 2020,
380/19/ZK - ad a) z 30. 8. 2020 na 31. 12. 2020,

a vypouští
ze sledování usnesení č. 12/20/ZK, 14/20/ZK, 60/20/ZK, 98/20/ZK, 157/20/ZK, 171/20/ZK,
178/20/ZK, 179/20/ZK, 180/20/ZK, 181/20/ZK, 198/20/ZK, 199/20/ZK, 200/20/ZK, 203/20/ZK,
205/20/ZK, 218/20/ZK, 220/20/ZK, 223/20/ZK, 229/20/ZK, 237/20/ZK, 247/20/ZK, 248/20/ZK,
249/20/ZK, 251/20/ZK, 253/20/ZK, 262/20/ZK, 263/20/ZK, 267/20/ZK, 270/20/ZK, 271/20/ZK,
272/20/ZK, 273/20/ZK, 274/20/ZK, 275/20/ZK, 276/20/ZK, 277/20/ZK, 280/20/ZK, 282/20/ZK,
283/20/ZK, 284/20/ZK, 285/20/ZK, 286/20/ZK, 287/20/ZK, 288/20/ZK, 290/20/ZK, 291/20/ZK,
292/20/ZK, 295/20/ZK, 296/20/ZK, 297/20/ZK, 298/20/ZK, 299/20/ZK, 300/20/ZK, 3001/20/ZK,
302/20/ZK, 303/20/ZK, 304/20/ZK, 305/20/ZK, 307/20/ZK, 309/20/ZK, 311/20/ZK, 312/20/ZK,
313/20/ZK, 320/20/ZK, 328/20/ZK, 329/20/ZK, 330/20/ZK, 331/20/ZK, 332/20/ZK, 333/20/ZK,
334/20/ZK, 337/20/ZK, 339/20/ZK, 340/20/ZK, 341/20/ZK, 342/20/ZK, 347/20/ZK, 348/20/ZK,
350/20/ZK, 351/20/ZK, 353/20/ZK, 357/20/ZK, 358/20/ZK, 359/20/ZK, 360/20/ZK, 362/20/ZK,
363/20/ZK, 364/20/ZK, 365/20/ZK, 366/20/ZK, 367/20/ZK, 369/20/ZK, 370/20/ZK, 372/20/ZK.
USNESENÍ č. 29/VI/20/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 2. září do 2. listopadu 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 2. září do 2. listopadu 2020.
USNESENÍ č. 30/VI/20/ZK
Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období listopad a prosinec 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na listopad a prosinec 2020.
USNESENÍ č. 31/VI/20/ZK
Volba do Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje
- Mgr. Michal Švarc (SPD), předseda výboru,
- Ing. Stanislav Říha (ANO), místopředseda výboru,
- Michal Seidl (ANO),
- Ing. Petr Ullrich (SLK),
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- Vladimír Vondráček (SLK),
- Bc. František Kučera (SLK),
- Ing. Radek Lípa (SLK),
- Ing. Bc. Zuzana Wudyová (ANO),
- Pavel Felgr (PIRÁTI),
- Rudolf Farský (ODS),
- Petros Kalpakcis (ODS).
USNESENÍ č. 32/VI/20/ZK
Volba do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda výboru,
- Ing. Jarmila Valešová, FCCA (PIRÁTI), místopředsedkyně výboru,
- Mgr. František Lufinka (SLK),
- Michal Hron (SLK),
- JUDr. Kateřina Malá (SLK),
- Ing. Ilja Štěpánek (SLK),
- Petr Matyáš (SLK),
- Jakub Mencl (SLK),
- Ing. Jitka Volfová (ANO),
- Ing. Přemysl Šulc (ANO),
- Ing. Jaroslav Knížek (ANO),
- Ing. Jiří Kittner (ODS),
- Marcela Kropáčková (SPD).
USNESENÍ č. 33/VI/20/ZK
Volba do Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
- Josef Chuchlík (ANO), předseda výboru,
- Jaroslav Demčák (SLK), místopředseda výboru,
- Eva Zbrojová (SLK),
- Ing. Luděk Sajdl (SLK),
- František Kaiser (SLK),
- Mgr. Vladimír Vyhnálek (SLK),
- Bc. Tomáš Levinský (SLK),
- Petr Král (ANO),
- Bc. Vojtěch Prachař (ANO),
- David Schindler (PIRÁTI),
- Marek Förster (PIRÁTI),
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- Bc. Jan Stejskal (ODS),
- Jan Boor (SPD).
USNESENÍ č. 34/VI/20/ZK
Volba do Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Libereckého kraje
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda výboru,
- Daniela Weissová (PIRÁTI), místopředsedkyně výboru,
- doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., (SLK),
- Mgr. František Lufinka (SLK),
- Tomáš Vlček (SLK),
- Eva Bartoňová (SLK),
- Mgr. Josef Šimek (SLK),
- Mgr. Šárka Prachařová (ANO),
- Mgr. David Mánek (ANO),
- Nicola Reichlová (ANO),
- Mgr. Martina Picko Baumannová (PIRÁTI),
- Bc. Martin Trita (ODS),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
USNESENÍ č. 35/VI/20/ZK
Volba do Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého
kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Petr Beitl (ODS), předseda výboru,
- Mgr. Daniel David (SLK), místopředseda výboru,
- PhDr. Hana Maierová (SLK),
- Mgr. Miloš Krčmář (SLK),
- Mgr. Josef Svoboda (SLK),
- Petr Hozák (SLK),
- Jaroslav Kořínek (SLK),
- Lukáš Pohanka (SLK),
- Martin Brož (ANO),
- Lenka Urbánková (ANO),
- Jaroslava Kašparová (ANO),
- Bronislav Kalvoda (SPD),
- Ondřej Víteček (PIRÁTI).
USNESENÍ č. 36/VI/20/ZK
Volba do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
- Daniela Weissová (PIRÁTI), předsedkyně výboru,
- Eva Zbrojová (SLK), místopředsedkyně výboru,
- Bc. Anna Provazníková (SLK),
- Robert Prade (SLK),
- Ing. Taťána Janoušková (SLK),
- PhDr. Jiří Miler, Ph.D., (SLK),
- Lenka Malá (SLK),
- Bc. Martina Teplá (ANO),
- Jaroslava Bizoňová (ANO),
- Bc. Jana Hajná (ANO),
- Naďa Jozífková (ODS),
- Tomáš Pěnička (ODS),
- Nikola Rybová (SPD).
USNESENÍ č. 37/VI/20/ZK
Volba do Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje
- Mgr. Josef Horinka (SLK), předseda výboru,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),místopředseda výboru,
- Ing. Markéta Khauerová (SLK),
- Markéta Červinková (SLK),
- Ing. Jiří Formánek (SLK),
- Osvald Süss (SLK),
- Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek (SLK),
- Bc. Markéta Humpláková (SLK),
- Bc. Martin Smolík (ANO),
- MgA. Ida Chuchlíková (PIRÁTI),
- Václav Židek (PIRÁTI),
- Marek Potsedníček (ODS),
- Bc. Michaela Veverková (SPD).
USNESENÍ č. 38/VI/20/ZK
Volba do Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
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- Vladimír Stříbrný (SLK), předseda výboru,
- Mgr. Roman Baran (ANO), místopředseda výboru,
- Jiří Černý (SLK),
- Ing. Petr Kreisinger (SLK),
- Petr Kubíček (SLK),
- Michal Rezler (SLK),
- Jiří Löffelmann (SLK),
- Jaroslav Křupala (SLK),
- David Pražák (ANO),
- Ing. Martin Volf (ANO),
- Ing. Zbyněk Vlk (PIRÁTI),
- Jindřich Kvapil (ODS),
- Jan Boor (SPD).
USNESENÍ č. 39/VI/20/ZK
Volba do Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
- Bc. Lena Mlejnková (SLK), předsedkyně výboru,
- Ing. Jarmila Valešová, FCCA, (PIRÁTI), místopředsedkyně výboru,
- MUDr. Jiří Bartoš (SLK),
- MUDr. Michal Mrázek (SLK),
- Ing. Alena Kuželová, MBA, (SLK),
- MUDr.Zdeňka Křenková (SLK),
- Jana Holcová (SLK),
- Mgr. Jana Pastuchová (ANO),
- Jiří Kratochvíl (ANO),
- Ing. Michal Kříž (ANO),
- Mgr. Petr Židek, MPA, (ODS),
- Lukáš Bělohradský (ODS),
- Mgr. Jitka Rotková, DiS (SPD).
USNESENÍ č. 40/VI/20/ZK
Volba do Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Vladimír Boháč (SLK), předseda výboru,
- Roman Hejna (ANO), místopředseda výboru,
- Štěpán Slaný (SLK),
- Ing. Jiří Veselka, MBA (SLK),
- Ing. František Příhoda (SLK),
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- Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA (SLK),
- Michael Georgiev (SLK),
- Mgr. Renáta Balašová (ANO),
- Petr Marek (PIRÁTI),
- Ing. Mgr. Jan Kubeš (PIRÁTI),
- Jiří Stodůlka (ODS),
- Bc. Adam Pelta (ODS),
- Pavel Mrklas (SPD).
USNESENÍ č. 41/VI/20/ZK
Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) vnitřním dopravcem
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) od 12. 12. 2021 prostřednictvím
vnitřního provozovatele - společnosti ČSAD Liberec, IČ: 25045504, formou „brutto“ režimu dle
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to na základě analýzy od společnosti NEXIA AP a.s. z
listopadu 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit orgánům
kraje k projednání návrh smlouvy ve věci zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ
prostřednictvím vnitřního provozovatele - společnosti ČSAD Liberec, IČ: 25045504.
Termín: 30. 05. 2021
USNESENÍ č. 42/VI/20/ZK
Revokace části usnesení č. 369/20/ZK – Schválení poskytnutí daru nanofiltrů obcím v
Libereckém kraji – Janův Důl
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 369/20/ZK ze dne 22. 9. 2020, kterým bylo schváleno poskytnutí daru 50 000 ks
nanofiltrů v hodnotě 445.500 Kč obci Janův Důl, IČO: 00831395, se sídlem Janův Důl čp. 75, 463
52, s tím, že celkové množství nanofiltrů pro obce, o jejichž darování je oprávněno rozhodnout
zastupitelstvo kraje, se mění z 317.000 ks na 267.000 ks v celkové hodnotě 2.378.970 Kč
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit postup podle přijatého usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 43/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku v k. ú. Sloup v Čechách
2.
pozemků v k. ú. Radvanec
3.
pozemku v k. ú. Volfartice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování p. p. č. 1788/2 o výměře 130 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházející se v k. ú. Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, a evidovaný na listu vlastnictví
č. 848 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Sloup v Čechách, se sídlem Komenského
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2.

3.

236, 471 52 Sloup v Čechách, hodnota daru dle účetní evidence činí 2.600 Kč (slovy: dva
tisíce šest set korun českých), jedná se o pozemek, na němž se nachází stavba chodníku,
darování části p. p. č. 997/1 nově označených jako p. p. č. 997/5 o výměře 19 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, části p. p. č. 997/1 nově označené jako 997/6 o výměře 686
m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a části p. p. č. 997/1 nově označených
jako p. p. č. 997/7 o výměře 145 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 817-73/2018 ze dne 4. 10. 2018, nacházejících se v k. ú.
Radvanec, obci Radvanec, a evidovaných na listu vlastnictví č. 824 u Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, obci Radvanec, se sídlem Radvanec č. p. 756, 473 01 Nový Bor, hodnota daru dle
účetní evidence činí 17.000Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých), jedná se o pozemky, na
kterých se nachází stavba chodníku,
darování části p. p. č. 1279/1 nově označený jako p. p. č. 1279/3 o výměře 5 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 704-81/2020
ze dne 24. 6. 2020, nacházejících se v k. ú. Volfartice, obci Volfartice, a evidovaný na listu
vlastnictví č. 399 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Volfartice, se sídlem Volfartice
č.p. 59, 471 12 Volfartice, hodnota daru dle účetní evidence činí 87,50 Kč (slovy: osmdesát
sedm korun českých, 50 haléřů), jedná se o pozemek, na němž se nachází část opěry mostu ve
vlastnictví obce Volfartice

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 44/VI/20/ZK
Revokace části usnesení č. 267/20/ZK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 359/20 –
poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních
služeb z prostředků Libereckého kraje (předfinancování na rok 2021) dle zvláštního zákona
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 267/20/ZK ze dne 25. 8. 2020 v části „rozhoduje“, kterým Zastupitelstvo
Libereckého kraje rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021, jejichž služby jsou zařazené do
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v objemu 94.000 Kč níže uvedeným příjemcům:
Poř.
číslo

Název
poskytovatele

IČO

Sídlo

Registrační
číslo

Druh sociální
služby

Výše dotace
2021
(v Kč)

38.

SANREPO,
o.p.s.

Klášterní 39,
471 25
22796932
Jablonné v
Podještědí

66.

LAMPA, z. s.

22889159

Husova 89, 471
24 Mimoň

6877163

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

51.000

1457407

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

43.000

a to na základě vzdání se dotace poskytovatelem sociálních služeb SANREPO, o.p.s. před podpisem
smlouvy z důvodu ukončení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, registrační číslo
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6877163 k 31. 12. 2020, a poskytovatelem sociálních služeb LAMPA, z. s. z důvodu ukončení
služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, registrační číslo 1457407 k 31. 12. 2020,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 359/20, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje bez
dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením specifického ukazatele č. a. 0570058 0000 – SANREPO, o.p.s. (§ 4375, položka
5221, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, reg. č. 6877163) - ve výši 51.000 Kč,
b) b)snížením specifického ukazatele č. a. 0570048 0000 – LAMPA, z.s. (§ 4375, položka
5222, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, reg. č. 1457407) – ve výši 43.000 Kč,
c)

a navýšením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0570091 0000 – Financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje
ve výši 94.000 Kč
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020,
2)

Termín: 31. 12. 2020
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, vyrozumět příjemce
dotací o zrušení poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje na služby
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, číslo registrace 6877163 a číslo registrace č. 1457407
v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021.
Termín: 22. 12. 2020

USNESENÍ č. 45/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů
kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20, kterým se:
a) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 zapojením vratek z
nevyčerpaných dotací o částku 2.088.815 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, o částku 2.088.815 Kč
pro níže uvedené poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s řešením naléhavých
potřeb v této oblasti,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje pro poskytovatele
sociálních služeb na rok 2020, v úhrnném objemu 2.088.815 Kč, níže uvedeným příjemcům ve výši:
Název

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

IČO

Sídlo

Zahradní
415/10;
Liberec XIRůžodol I; 460
26593980 01 Liberec 1

Registračn
í číslo
služby

Druh
sociální
služby

osobní
9349276 asistence
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Kč

213.541
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Diakonie
Beránek z.s.

Hospic sv.
Zdislavy,
o.p.s.

Hospic sv.
Zdislavy,
o.p.s.

1. máje
868/11;
Liberec IIIJeřáb; 460 07
40233189 Liberec 7
Pod
Perštýnem
321/1; Liberec
IV-Perštýn;
460 01 Liberec
28700210 1
Pod
Perštýnem
321/1, Liberec
IV-Perštýn,
460 01 Liberec
28700210 1

pečovatelsk
5231429 á služba

219.761

odlehčovací
4343228 služby

255.005

Odlehčovací
3069495 služby

175.000

pečovatelsk
7734736 á služba

129.576

MAREVA z.s.

Na Pískovně
657/24;
Liberec XIVRuprechtice;
460 14 Liberec
1679198 14

MCU
KOLOSEUM,
o.p.s.

Generála
Svobody
83/47; Liberec
XIII-Nové
Pavlovice; 460
25405080 01 Liberec 1

osobní
4873800 asistence

174.150

Návrat,
o.p.s.

Široká 304/68;
Liberec IIIJeřáb; 460 07
27323773 Liberec 7

azylové
6224406 domy

305.000

Reva o. p. s.

Na Perštýně
352/33;
Liberec IVPerštýn; 460
25447726 01 Liberec 1

osobní
2049573 asistence

616.782

Celkem

2.088.815

schvaluje
vzorovou Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje pro výše uvedené příjemce
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 46/VI/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 366/20 – 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
1) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 366/20, kterým se upravují specifické ukazatele v
kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 715.000 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
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b)

0570011 0000 „Zajištění spolufinancování projektu – Společné komunitní plánování obcí“
o částku 715.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0580123 5004 „Město Jilemnice“, IČO 00275808 a navýšení o částku 210.000 Kč,

c)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0580124 4001 „Město Česká Lípa“, IČO 00260428 a navýšení o částku 505.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli o
finanční podporu na tuto akci a v této výši.
žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

Komunitní
plánování
00275808
sociálních služeb
na Jilemnicku
Zajištění
plánování
náměstí. T.G.
sociálních služeb
Město Česká
00260428 Masaryka 1/1,
na území ORP
Lípa
Česká Lípa 470 36 Česká Lípa –
komunitní
plánování obcí
Město
Jilemnice

Masarykovo
náměstí 82,
Jilemnice 51401

název parametru

Výše úvazku
pracovníka
Grantový program
Sociální služby

Komunitní plán
sociálních služeb

měrná
jednotka

hodnota
Max. výše
parafin. Podpory
metru

úvazek

0,5

kus

1

ks

1

210.000 Kč

505.000 Kč

schvaluje
a) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3864/2020
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Jilemnice, Masarykovo náměstí 82,
Jilemnice 514 01, IČ 00275808 na projekt pod názvem „Komunitní plánování sociálních
služeb na Jilemnicku“,
b) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3866/2020
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1,
Česká Lípa 470 36, IČ 00260428 na projekt pod názvem „Zajištění plánování sociálních
služeb na území ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje
pro rok 2020,
2)

Termín: 24. 11. 2020
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit hejtmanovi
kraje k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu
Libereckého kraje s organizacemi, kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo
poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 47/VI/20/ZK
Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, z
důvodu technického zhodnocení nemovitého majetku
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit po schválení
materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení přílohy č. 1 ke zřizovacím listinám
uvedených příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 48/VI/20/ZK
Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje programu Podpora
sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019 příjemce Město Lomnice nad Popelkou,
projekt s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad
Popelkou“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu termínu realizace projektu „Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka
v Lomnici nad Popelkou“ s tím, že výše dotace, účel projektu a závazné parametry se nemění:
Název příjemce

Město Lomnice nad
Popelkou

Název projektu

„Rekonstrukce multifunkčního
hřiště při ZŠ T. G. Masaryka
v Lomnici nad Popelkou“

Termín realizace
Původní termín realizace:
1. 7. 2020 – 31. 12. 2020
Nový termín realizace:
1. 7. 2020 – 30. 9. 2021

2.

znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém
kraji 2019, č. OLP/5696/2019 uzavřené mezi Městem Lomnicí nad Popelkou, IČO: 0275905, a
Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele a zajistit předložení Dodatku č.
1 ke smlouvě č. OLP/5696/2019 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanu Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 49/VI/20/ZK
Dodatky k veřejnosprávním smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/1587/2019 a OLP/1588/2019 uzavřené mezi Libereckým krajem a
Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 473/11,
Liberec I – Staré Město, IČ 00083232
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost příjemce návratné finanční výpomoci Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková
organizace, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I, Staré Město, IČ 00083232, o prodloužení
termínu navrácení finančních prostředků u projektu „Geomorfologie severních svahů Jizerských
hor“, na jehož realizaci byla schválena návratná finanční výpomoc usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 227/19/ZK ze dne 28. 5. 2019, a o prodloužení termínu navrácení finančních
prostředků u projektu „Podpora učitelů přírodopisu“, na jehož realizaci byla schválena návratná
finanční výpomoc usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 227/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
schvaluje
1) následující změny ve smlouvách o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování
projektů realizovaných s finanční podporou Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v
rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 uzavřených
mezi Libereckým krajem a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, se
sídlem Masarykova 437/11, Liberec I, Staré Město, IČ 00083232:
a) prodloužení termínu navrácení finančních prostředků z původního 31. 12. 2021 na 31. 12.
2022 a s prodloužením termínu pro doložení závěrečného vyúčtování z původního termínu
31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 u poskytnuté návratné finanční výpomoci na projekt
„Geomorfologie severních svahů Jizerských hor“,
b) změnu názvu projektu „Geomorfologie severních svahů Jizerských hor“ na nový název
projektu „Identifikace intruzivních hornin v granitovém masivu Jizerských hor“,
c)

d)

prodloužení termínu navrácení finančních prostředků z původního 31. 12. 2021 na 31. 12.
2022 a s prodloužením termínu pro doložení závěrečného vyúčtování z původního termínu
31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 u poskytnuté návratné finanční výpomoci na projekt
„Podpora učitelů přírodopisu“,
změnu názvu projektu „Podpora učitelů přírodopisu“ na nový název projektu „Podpora
dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu“,

2)

znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektů „Geomorfologie severních svahů
Jizerských hor“ č. OLP/1588/2019,
3) znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektů „Podpora učitelů přírodopisu“ č.
OLP/1587/2019
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, rezort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o usnesení
zastupitelstva kraje,
2)

Termín: 31. 12. 2020
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, rezort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit dodatky č. 1 ke smlouvám č. OLP/1587/2019 a č. OLP/1588/2019 o
poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 50/VI/20/ZK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury –
Statutárnímu městu Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje níže uvedenému žadateli:

Příjemce/
forma

Statutární
město
Liberec
obec

Název projektu

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

Sídlo/
bydliště

nám. Dr. E.
Beneše 1,
46059
Liberec

IČO

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

00262978

* zajištění činnosti
Zoologické
zahrady Liberec –
122 dnů
* zajištění činnosti
Botanické zahrady
Liberec - 122 dnů
* zajištění činnosti
Divadla F. X.
Šaldy Liberec –
122 dnů
* zajištění činnosti
Naivního divadla
Liberec – 122 dnů

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Termín
realizace
projektu

4.557.146 Kč

1. 9. –
31. 12.
2020

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/3948/2020 na projekt „Zajištění činnosti
čtyř příspěvkových organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na
propad příjmů způsobených pandemií koronaviru II“ mezi Libereckým krajem a Statutárním
městem Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení schválené smlouvy k podpisu Ing.
Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM/168/2020.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 51/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20 Převod prostředků z kapitoly 917 07 –
Transfery do kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20, kterou se snižují výdaje kapitoly 917 07 –
Transfery a navyšují výdaje kapitoly 913 07 - Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu následovně:
a) v kapitole 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu se snižují
výdaje o celkovou částku 781.653 Kč u jednotlivých dílčích ukazatelů - Dvořákův Turnov a
Sychrov 100.000 Kč, Taneční a pohybové studio Magdaléna - Dětská scéna 35.000 Kč, Naivní
divadlo Liberec-doprava dětí na představení 9.653 Kč, DDM Větrník Liberec -Dětská scéna oblastní kolo 17.000 Kč, Majáles 200.000 Kč, Oslavy Ještědu 400.000 Kč, Záštita -Turnovské
památky - Český ráj dětem 10.000 Kč, Záštita - Sdružení Krompach - Cyrilometodějské
slavnosti 10.000 Kč,
b)

v kapitole 913 07 Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
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se navyšuje dílčí ukazatel Muzeum Českého ráje v Turnově o částku 781.653 Kč určenou na
provoz organizace
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 52/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/20 – úprava kapitol 914 08 – působnosti a 917
08 - transfery, odbor životního prostředí a zemědělství a 914 10 – působnosti, právní odbor –
převod finančních prostředků na právní služby ve věci rozšíření těžby dolu Turów
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 370/20, kterým se upravují ukazatele kapitol 914 08 působnosti a 91708 - transfery, odbor životního prostředí a zemědělství a 914 10 – působnosti,
právní odbor, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje, a to následovně:
1. snižují výdaje v kapitole 914 08 - Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, celkem
o částku 440 000 Kč, a to dílčí ukazatel Posuzování vlivů na životní prostředí o částku 300 000
Kč a dílčí ukazatel Udržitelnost projektů o částku 140 000 Kč,
2. snižují výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
specifický ukazatel Semilský pecen - Semily o částku 100 000 Kč,
3.

navyšují výdaje v kapitole 91410 – Působnosti, právní odbor, dílčí ukazatel Poradenské a
právní služby, správní, soudní aj. poplatky o částku 540 000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 53/VI/20/ZK
Poskytnutí finančního daru Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. a MMN, a.s. - vybavení k
testování či péči o covid-pozitivní pacienty
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí finančního daru ve výši 350.000 Kč, Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO:
00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
b)

o poskytnutí finančního daru ve výši 350.000 Kč, MMN, a. s., IČO: 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 54/VI/20/ZK
Dodatky ke smlouvám na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v
Libereckém kraji v roce 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost Města Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ 00262871, ze dne 23.10.2020 a
žádost Obce Košťálov, Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 00275841, ze dne 28.10.2020; o
prodloužení termínu ukončení realizace dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích a změnu
závazku pro předložení vyúčtování z důvodu pandemie a nemožnosti provedení závěrečných
zkoušek na průkaz cyklisty,
rozhoduje
1) o změně termínu ukončení realizace projektu Města Chrastava - dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích dle smlouvy č. OLP/648/2020 z 30.11.2020 na 30.11.2021 a o změně
termínu pro předložení vyúčtování projektu z 30.11.2020 na 30.11.2021,
2) o změně termínu ukončení realizace projektu Obce Košťálov - dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích dle smlouvy č. OLP/650/2020 z 30.11.2020 na 30.11.2021 a o změně
termínu pro předložení vyúčtování projektu 30.11.2020 na 30.11.2021,
schvaluje
1) znění Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/648/2020 uzavřené mezi Libereckým krajem a Městem
Chrastava, IČO: 00262871, se sídlem náměstí 1. máje, 463 31 Chrastava,
2) znění Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/650/2020 uzavřené mezi Libereckým krajem a Obcí
Košťálov, IČO: 00275841, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky Ing. Janu Svitákovi,
statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2020
USNESENÍ č. 55/VI/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v
kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; investiční a neinvestiční příspěvek
KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“ a investiční
příspěvek KSS LK na akci „Opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště
(26834-6)“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 2.300.000 Kč, a to:

2.

a)
b)
c)

vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 44.400 Kč,
vybrané za platby věcných břemen ve výši 1.009.833 Kč,
vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 41.400 Kč,

d)
e)

vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.191.867 Kč,
vybrané za náklady řízení ve výši 12.500 Kč,

navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy v celkové výši
2.300.000 Kč, a u akce:
a) Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy ve výši 800.000 Kč,
b) Opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6) ve výši 1.500.000
Kč

a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 56/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/20 - snížení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor
dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o navýšení dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu o 3.000.000 Kč
společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro
rok 2020,
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 363/20, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy z akce „Demolice
havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ o částku 3.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „KORID LK, spol. s
r.o.“ o částku 3.000.000 Kč,
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu č. OLP/4144/2019 v celkové výši 18.000.000 Kč, mezi Libereckým krajem a společností
KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 57/VI/20/ZK
Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova –
obec Hamr na Jezeře
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Hamr na Jezeře o změnu parametru v projektu „Souvislá údržba místní komunikace na
p.č. 889, 890 a 957 v k.ú. Břevniště“
mění
část usnesení č. 201/20/ZK ze dne 23. 6. 2020 v části parametry projektu „Souvislá údržba místní
komunikace na p.č. 889, 890 a 957 v k.ú. Břevniště“ příjemce Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28,
IČ 00673498, z původního parametru projektu - potrubí propustku 300mm - m – 5 na nový
parametr – betonové žlabovky - m - 22,
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace
obec Hamr na Jezeře o změně v projektu.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 58/VI/20/ZK
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Prodloužení lhůty pro podání žádosti vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu podmínek pro podání žádostí do vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“, spočívající v prodloužení lhůty pro podání žádostí z původního termínu 30. 11. 2020 na
nový termín 28. 2. 2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zveřejnění upraveného znění
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“.
Termín: 30. 11. 2020
USNESENÍ č. 59/VI/20/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Regionálního
inovačního programu – Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace, Studentská 1402/2, 46001 Liberec I-Staré Město , o prodloužení termínu
ukončení realizace projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních
technologií“,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s
využitím aditivních technologií“ z 30. 11. 2020 na 31. 12. 2020 a o prodloužení termínu pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 01. 2021 na 19. 02. 2021,
schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/53/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi Technickou univerzitou v Liberci - Ústavem pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace, se sídlem Studentská 1402/2, 46001 Liberec I-Staré Město, IČO:
46747885, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a
závěrečného vyúčtování projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních
technologií“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi
rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2020
USNESENÍ č. 60/VI/20/ZK
Písemné informace
a)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2020
b)
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 9. 2020 – 10.
11. 2020
c)
Harmonogram jednání rady kraje na období listopad a prosinec 2020
d)
Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních darů
vítězným knihovnám
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e)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého
kraje za období 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019 a za období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020
f)
Návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách společností s majetkovou
účastí LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2020,
b) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 9. 2020 – 10. 11.
2020,
c)
d)
e)
f)

Harmonogram jednání rady kraje na období listopad a prosinec 2020,
Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních darů
vítězným knihovnám,
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za
období 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019 a za období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020,
Návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách společností s majetkovou účastí LK.

USNESENÍ č. 61/VI/20/ZK
Požadavek Libereckého kraje v souladu s přijatým usnesením AKČR ze dne 13. listopadu
2020 na kompenzaci propadu příjmů krajů v souvislosti s opatřeními k řešení druhé vlny
pandemie koronaviru SARS CoV-2 a v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Nesouhlas s
nastavením programu REACT-EU. Podpora a připojení se ke společné výzvě územních
partnerů v souvislosti s dopady opatření na samosprávy
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. informace o očekávaných negativních dopadech ve výši přibližně 11 mld. Kč na rozpočty krajů
v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy od 1. ledna 2021 a v souvislosti se schválením
zákona o kompenzačním bonusu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 10. listopadu
2020,
2. informace o postoji Ministerstva financí ČR a Vlády ČR k možnostem kompenzace propadu
příjmů krajů v souvislosti s opatřeními k řešení dopadů druhé vlny pandemie koronaviru SARS
CoV-2 (kompenzační bonusy) a v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy,
3.

4.

společnou Výzvu Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS
ČR) a Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) za podpory Národní sítě Místních akčních
skupin (NS MAS), primátora hl. m. Prahy a hejtmanů Libereckého kraje, Pardubického kraje,
Olomouckého kraje, adresovanou Vládě ČR a Parlamentu ČR, týkajíc se dopadů daňových
změn v roce 2021 na samosprávy,
usnesení Rady AKČR z videokonferenčního jednání ze dne 19. 10. 2020 k návrhu využití
prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020,
schváleném Vládou ČR dne 14. 10. 2020,

nesouhlasí
a) s postojem Ministerstva financí ČR a Vlády ČR k nepotřebnosti kompenzace propadu příjmů
krajů v souvislosti s přijímanými opatřeními k řešení dopadů druhé vlny pandemie koronaviru
SARS CoV-2,
b) s využitím finančních prostředků REACT-EU v rámci ČR na aktivitu tzv. „kabin pro
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sportovce“, a to s ohledem na nutnost zaměření finančních prostředků REACT-EU dle návrhu
nařízení REACT-EU výlučně na operace podporující zotavení z krize v souvislosti s pandemií
COVID-19 nebo přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství pomocí
investic do operací přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku,
požaduje
1) schválení jednorázové kompenzace ve výši 300,- Kč na obyvatele kraje v souvislosti s dopady
přijetí zákona o kompenzačním bonusu,
2)

poskytnutí adekvátních a systémových náhrad krajům za negativní dopady na rozpočty krajů v
souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, kde dopady jsou očekávány ve výši 8,5 mld. Kč
ročně, a to úpravou rozpočtového určení daní (RUD).

USNESENÍ č. 62/VI/20/ZK
Potvrzení stanoviska Libereckého kraje k návrhu novely stavebního zákona, projednávaného
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Zastupitelstvo kraje po projednání
potvrzuje
své původní nesouhlasné stanovisko k navrhované rekodifikaci stavebního práva, které přijalo svým
usnesením č. 614/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.

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

…..………………………………..
Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana

V Liberci dne 30. 11. 2020
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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