ZÁPIS č. 1/VI
ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Zastupitelstva Libereckého kraje
ze dne 8. 12. 2020
Přítomní:

Lukáš Chmel, Mgr. Jiří Ulvr, Mgr. Michael Otta, Mgr. Josef Horinka,
Ing. Markéta Khauerová, Markéta Červinková, Ing. Jiří Formánek,
Osvald Süss, Jiří Janďourek (od boru č. 9), Markéta Humpoláková, Ing.
Miloslav Tůma, Bc. Martin Smolík, MgA. Ida Chuchlíková, Marek
Podsedníček, Bc. Michaela Veverková

Omluveni:
Neomluven:
Hosté:
Veřejnost:

Ing. Jitka Suchánková, Václav Židek, Mgr. Iva Jirmanová

Program:
1. Představení jednotlivých členů výboru
2. Seznámení s jednacím řádem Výborů
3. Statut výboru hospodářského a regionálního rozvoje
4. Harmonogram jednání výboru na rok 2021
5. Informace o proplácení cestovních nákladů, o odměnách a refundaci ušlých nákladů
6. Materiál do Zastupitelstva LK - Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce
účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Noviny pod Ralskem
7. Materiál do Zastupitelstva LK - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/20 –
zapojení přijaté zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“, kterým
se upravují příjmy, výdaje a dílčí ukazatele v kapitole 923 Spolufinancování EU, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III -NZÚ“
8. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Průběžný monitoring Programu rozvoje
Libereckého kraje 2014 – 2020 – rok 2019
9. Písemná informace do Zastupitelstva LK - Ukončení projektu „Centrum odborného
vzdělávání LK gastronomie a služeb – SŠGS Liberec, p. o.“ v průběhu přípravy
10. Změna v nominaci zástupce Libereckého kraje do Regionální stálé konference Libereckého
kraje
11. Různé

Výb o r hos pod á řs k é ho a r e gi oná lní ho r o zv o j e
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 576 • fax: + 420 485 226 111
e-mail: lukas.chmel@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Průběh jednání:
Dle prezenční listiny bylo potvrzeno, že výbor je usnášeníschopný. Byl schválen program jednání.
Ověřovatelem zápisu z jednání výboru HRR byla zvolena Markéta Červinková.
1) Představení jednotlivých členů výboru
Mgr. Josef Horinka přivítal členy výboru na jeho prvním zasedání a členové výboru se vzájemně
představili.
2) Seznámení s jednacím řádem Výborů
Lukáš Chmel představil členům výboru jednací řád Výborů, který byl schválen společně pro
všechny výbory Zastupitelstva Libereckého kraje dne 3. 11. 2020. Z následné diskuse vyplynul
požadavek na prověření zveřejňování materiálů pro jednání výboru a možnosti vzdálené
komunikace.
ÚKOL Č. 1: odbor regionálního rozvoje a evropských projektů prověří možnosti:
 zveřejňování materiálů pro jednání výboru
 možnost videopřenosu v případě nemožnosti prezenčního jednání
 možnost hlasování PER ROLLAM
č. usnesení: 1/20/VHRR/1/VI
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje
po projednání
bere

na

vědomí

jednací řád výborů zastupitelstva Libereckého kraje.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

3) Statut výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Lukáš Chmel seznámil členy výboru se statutem výboru hospodářského a regionálního rozvoje a
rozvoje venkova.
č. usnesení: 2/20/VHRR/1/VI
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje
po projednání
schvaluje
statut Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje.
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PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

11

PŘÍTOMNO:

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

4) Harmonogram jednání výboru na rok 2021
Lukáš Chmel představil členům výboru harmonogram jednání výboru na rok 2021.
č. usnesení: 3/20/VHRR/1/VI
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje
po projednání
schvaluje
návrh harmonogramu jednání výboru na rok 2021 v termínech 12. 1., 9. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8.
6., 17. 8., 7. 9., 12. 10. a 16. 11. 2021 od 14:00.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

5) Informace o proplácení cestovních nákladů, o odměnách a refundaci ušlých nákladů
Lukáš Chmel představil členům výboru Informace o proplácení cestovních nákladů, o odměnách a
refundaci ušlých nákladů. Tyto informace upravuje směrnice krajského úřadu č. 1/2017.
č. usnesení: 4/20/VHRR/1/VI
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje
po projednání
bere na vědomí
informace o proplácení cestovních nákladů, o odměnách a refundaci ušlých nákladů členů výborů
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

6) Materiál do Zastupitelstva LK - Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové
dotace z Programu obnovy venkova – obec Noviny pod Ralskem
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem je
prodloužení termínu ukončení realizace akce a prodloužení termínu pro doložení závěrečného
vyúčtování příjemce obec Noviny pod Ralskem.
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ÚKOL Č. 2: odbor regionálního rozvoje a evropských projektů zašle členům výboru všechny
podmínky programů Dotačního fondu Libereckého kraje, které v roce 2019 spadají pod resort
hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova.
č. usnesení: 5/20/VHRR/1/VI (k návrhu usnesení pro 3/VI//ZK/2020/32)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje
po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Noviny pod Ralskem, se sídlem č.p. 116, 471 24 Mimoň, IČO:
00672904, o prodloužení termínu realizace projektu „Přestavba č.p. 22 Noviny pod Ralskem na
obecní úřad“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 194/18/ZK
ze dne 29. 5. 2018,
a souhlasí
a) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Přestavba č.p. 22 Noviny pod Ralskem
na obecní úřad“ z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2021 na 19. 2. 2022,
b) s dodatkem č.2 ke smlouvě č. OLP/4977/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Noviny pod Ralskem, se sídlem č.p. 116, 471
24 Mimoň, IČO: 00672904 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Přestavba č.p. 22 Noviny pod
Ralskem na obecní úřad“,
a

doporučuje

Zastupitelstvu Libereckého kraj materiál ke schválení.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

7) Materiál do Zastupitelstva LK - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/20 – zapojení
přijaté zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“, kterým se upravují
příjmy, výdaje a dílčí ukazatele v kapitole 923 Spolufinancování EU, rozhodnutí a změna
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III -NZÚ“
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem je
změna rozpočtu – rozpočtové opatření ohledně zapojení přijaté zálohy k projektu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III do rozpočtu kraje, kapitoly 923 Spolufinancování EU, kterým se upravují
příjmy, výdaje a dílčí ukazatele v kapitole 92 302 Spolufinancování EU, v souvislosti s
rozhodnutím o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ.
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č. usnesení: 6/20/VHRR/1/VI (k návrhu usnesení pro 2/VI//ZK/2020/33)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtové opatření č. 380/20, kterým se:
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 57.148.391,77 Kč, a to z titulu přijaté zálohy
dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ ve výši 57.148.391,77 Kč,
2)

navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU o 57.148.391,77
Kč, z toho:
a)

v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ o
částku 28.016.951,27 Kč, z toho:
i. ve výši 27.486.951,27 Kč na nerozepsané rezervy, v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
ii. ve výši 750.000,00 Kč se zavádí nové dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, pro
jednotlivé konečné uživatele v rámci projektu Kotlíkové dotace III – NZÚ,
iii. ve výši 220.000 Kč se snižují vybrané dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“, na základě odstoupení
dvou příjemců od realizace projektu,

b)

v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na financování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NIV“ o
částku 1.039.530,00 Kč,

c)

v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování
IROP a TOP o částku 28.091.910,50 Kč,

a doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 380/20.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

8) Písemná informace do Zastupitelstva LK – Průběžný monitoring Programu rozvoje
Libereckého kraje 2014 – 2020 – rok 2019
Lukáš Chmel představil členům výboru písemnou informaci do Zastupitelstva LK, jejímž
předmětem je dokument průběžného monitoringu základního strategického dokumentu Libereckého
kraje – Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020. Zároveň byli členové informováni o
existenci nového strategického dokumentu Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 – 2027, který
bude v případě zájmu členům výboru představen na některém dalším setkání.
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č. usnesení: 7/20/VHRR/1/VI (k návrhu usnesení pro 2/VI//ZK/2020/43d)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
dokument Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 – rok 2019
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

9) Písemná informace do Zastupitelstva LK - Ukončení projektu „Centrum odborného
vzdělávání LK gastronomie a služeb – SŠGS Liberec, p. o.“ v průběhu přípravy
Mgr. Michael Otta představil členům výboru písemnou informaci do Zastupitelstva LK, jejimž
předmětem je informace o ukončení přípravy projektu „Centrum odborného vzdělávání LK
gastronomie a služeb – SŠGS Liberec, p. o.“ do Integrovaného regionálního operačního programu
2021 – 2027, prioritní osy 4, Specifický cíl 4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje
infrastruktury.
č. usnesení: 8/20/VHRR/1/VI (k návrhu usnesení pro 2/VI//ZK/2020/43e)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informace o ukončení přípravy projektu „Centrum odborného vzdělávání LK gastronomie a služeb
– SŠGS Liberec, p. o.“ z důvodu vysokých nezpůsobilých výdajů projektu dle podmínek
Integrovaného regionálního operačního programu.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

12

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

10) Změna v nominaci zástupce Libereckého kraje do Regionální stálé konference
Libereckého kraje
Mgr. Michael Otta informoval členy výboru o existenci Regionální stálé konference Libereckého
kraje. Členem Regionální stálé konference Libereckého kraje je Mgr. Josef Horinka. Členové
výboru hospodářského a regionálního rozvoje a evropských projektů se domluvili na návrhu
jmenování náhradníka do Regionální stálé konference Libereckého kraje – Mgr. Ivě Jirmanové, a to
v případě, že ji Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 22. 12. 2020 jmenuje do
výboru HRRRV.
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č. usnesení: 9/20/VHRR/1/VI
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
navrhuje
jmenovat Mgr. Ivu Jirmanovou náhradníkem člena Regionální stálé konference Libereckého kraje
za Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje,
a to v případě, že bude jmenována Zastupitelstvem Libereckého kraje na svém jednání 22. 12. 2020
jeho členkou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

3

PŘÍTOMNO:

12

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

11) Různé
 Mgr. Michael Otta informoval členy výboru o dalších bodech předkládaných na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje, které v době konání zasedání výboru HRR nejsou
zpracované. Materiály budou zaslány členům výboru před jednáním zastupitelstva pro
informaci
 Mgr. Michael Otta nabídl členům výboru, že odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů připraví na následující jednání prezentaci svých činností

Zapsal:
Lukáš Chmel
tajemník Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřila:
Markéta Červinková
členka Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Zastupitelstva Libereckého kraje
Schválil:
Mgr. Josef Horinka
předseda Výboru hospodářského
Zastupitelstva Libereckého kraje

a

regionálního
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rozvoje

