Zápis z 2./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 12. 2020
Přítomno

41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Online přítomen

Ing. Zbyněk Miklík

Omluveni

Mgr. Petr Tulpa, Ing. Jarmila Valešová, Mgr. Šárka Prachařová

Ověřovatelé zápisu

Mgr. Jiří Ulvr, Mgr. Roman Baran

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1./VI zasedání
Libereckého kraje konaného dne 24. 11. 2020
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.00 hodin.
přítomné na 2./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2020.
všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci
uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.

Zastupitelstva
Uvítal všechny
Dále upozornil
bude pro účely
osobních údajů

Požádal přítomné, aby si během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje fyzicky a Ing. Zbyněk
Miklík přítomen online.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.
Pan hejtman k zápisu z 1./VI zasedání ZK dne 24. 11. 2020 uvedl, že ověřovateli byly
zvoleny Ing. Markéta Khauerová a Ing. Jarmila Valešová. Zeptal se Ing. Khauerové, která
sdělila, že ověřila zápis bez připomínek. Připomínky nebyly vzneseny.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Překladatel: Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Roman Baran a místo Ing. Květy Vinklátové určil Mgr. Jiřího
Ulvra.
Oba navržení s nominací souhlasili.
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Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 63/VI/20/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Mgr. Jiřího Ulvra (SLK),
- Mgr. Romana Barana (ANO).
HLASOVÁNÍ Č.:

1

Ing. Zbyněk
Miklík

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

PRO:

1

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Překladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise.
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
Ing. Miloslav Tůma (ANO 2011),
Jan Tempel (Piráti),
RNDr. Jiří Čeřovský (ODS),
Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 64/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).

HLASOVÁNÍ Č.:
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2

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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Ing. Zbyněk Miklík

PRO: 1

PROTI:

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

4. Volba volební komise
Překladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise.
- Ing. Tomáš Hocke, (SLK), předseda komise,
-

Martin Brož (ANO),
Daniela Weissová (Piráti),

-

MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
Libor Křenek (SPD).

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 65/VI/20/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
-

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

-

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

HLASOVÁNÍ Č.:

3

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

38

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 11. 12. 2020 informováni e-mailem o tom,
že na Gportále je umístěn návrh programu a materiály pro 2./VI jednání ZK dne 22. 12. 2020.
Dne 20. 12. 2020 byli všichni vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech č. 43 i, j, l, m, n,
45 – 57.
Do desek na stůl obdrželi všichni členové zastupitelstva kraje
 Odpověď Ing. Petru Beitlovi na otázky týkající se sjízdnosti silnic kolem D10.
 Dopis z 26. 11. 2020, kdy Martin Půta napsal dopis ministru dopravy, panu
Havlíčkovi, týkající se žádosti o řešení ekonomických ztrát regionální dopravní
obslužnosti.
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Odpověď z 16. 12. 2020, kterou obdržel hejtman s vyjádřením od pana Havlíčka,
ministra dopravy.
 Dopis z 11. 12. 2020 s nabídkou na zajištění služeb v přepravě cestujících v oblasti
Českolipsko od dne 12. 12. 2021.
Dopis z 18. 12. 2020 reakci firmy BUS.COM s upozorněním na porušení zákona.
Dopis z 21. 12. 2020 odpověď od firmy HAVEL a PARTNERS na dopis společnosti
BUS.COM.
 K bodu č. 12 byly předloženy odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví
připomínky, které byly vzneseny na finančním výboru.
Martin Půta sdělil, že některé body dle jednacího řádu se budou projednávat en blok. Jde
o následující body č. 13 – 18 týkající se majetkových operací, č. 21, 22 týkající se
majetkových operací, č. 56, 57 týkající se dopravy – cyklostezek.
Martin Půta sdělil, že na žádost Ing. Svitáka bude projednána písemná informace 43 n) před
bodem č. 37.
Dále bude, na žádost Ing. Miklíka, předřazena písemná informace 43 a) za bod č. 12.
Nechal hlasovat o zařazení nových bodů do programu jednání a to body č. 43 i, j, l, m, n, 45
– 57.
HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

Ing. Zbyněk Miklík

37

PRO: 1

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

PROTI:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

Hlasování o doplněném návrhu programu:
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1./VI
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
24. 11. 2020

2.

Volba ověřovatelů zápisu

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Změna ve Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a
rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru
zastupitelstva kraje

Ing. Jarmila
Valešová, FCCA

7.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

8.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 3. listopadu do
24. listopadu 2020

Martin Půta

9.

Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období leden Martin Půta
až prosinec 2021
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10.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.
Martin Půta
OLP/1905/2020 s obcí Vítkovice, č. OLP/1850/2020 s obcí
Háje nad Jizerou a č. OLP/3466/2019 s obcí Kravaře

11.

Pověření pro Michaela Canova k zastupování zájmů
Libereckého kraje v Senátu

Martin Půta

12.

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021

Ing. Zbyněk Miklík

13.

Majetkoprávní operace – budoucí darování

Ing. Zbyněk Miklík

1.
2.
3.

pozemků v k. ú. Sekerkovy Loučky
pozemku v k. ú. Přepeře u Turnova
pozemků v k. ú. Pěnčín

4.
5.

pozemku v k. ú. Cvikov
pozemku v k. ú. Kamení

6.
7.

pozemků v k. ú. Radvanec a Sloup v Čechách
pozemku v k. ú. Vítkovice v Krkonoších

14.

Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č.
57/20/ZK v bodě 1. – budoucí darování pozemku v k.ú.
Josefův Důl u Jablonce nad Nisou

Ing. Zbyněk Miklík

15.

Majetkoprávní operace – budoucí darování

Ing. Zbyněk Miklík

1.
2.
16.

pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy
pozemku v k.ú. Horní Branná
Majetkoprávní operace – darování

1.
2.

pozemků v k.ú. Liberec
pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

3.
4.
5.

pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
pozemků včetně silnice v k.ú. Lomnice nad Popelkou
pozemku v k.ú. Svor

Ing. Zbyněk Miklík

17.

Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú.
Heřmanice u Frýdlantu

Ing. Zbyněk Miklík

18.

Ing. Zbyněk Miklík

1.

Majetkoprávní operace – prodej
pozemků v k.ú. Žandov u České Lípy

2.
3.

pozemků v k.ú. Stráž nad Nisou
pozemku v k.ú. Noviny pod Ralskem

19.

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku v
k.ú. Turnov

Ing. Zbyněk Miklík

20.

Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú.
Jablonec nad Nisou

Ing. Zbyněk Miklík

21.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě
pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou FAMA
2020/05/035

Ing. Zbyněk Miklík

1.
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2.
3.
4.
22.

pozemků v k. ú. Košťálov FAMA 2020/05/037
pozemků v k. ú. Dolní Sytová FAMA 2020/06/005
pozemků v k. ú. Žernov FAMA 2020/09/039
Majetkoprávní operace – koupě
pozemků v k. ú. Bílý Kostel nad Nisou FAMA
2020/08/004
pozemků v k. ú. Nová Ves u Chrastavy FAMA
2020/06/072

Ing. Zbyněk Miklík

23.

Majetkoprávní operace – koupě nemovitostí v k.ú. Doubí
u Liberce FAMA 2019/10/027

Ing. Zbyněk Miklík

24.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/20 – snížení
výdajů v kapitole 912 05 – účelové příspěvky PO, 913 05
– příspěvkové organizace, 914 05 - působnosti a navýšení
výdajů v kapitole 920 14 - kapitálové výdaje, odbor
investic a správy nemovitého majetku

Petr Tulpa

25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 365/20 – úprava
kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – poskytnutí individuální dotace
MAJÁK o.p.s.

Ing. Dan Ramzer

26.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 385/20 – úprava
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního
programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém
kraji 2020 - 2021

Ing. Dan Ramzer

27.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/20 – úprava
kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO, 913 04 –
příspěvkové organizace, 914 04 – působnosti, 920 04 –
kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu a kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor
investic a správy nemovitého majetku na zajištění
financování vybraných akcí

Ing. Dan Ramzer

28.

Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu
Libereckého kraje příjemce Nadační fond severočeských
olympioniků, projekt s názvem „Setkání olympioniků“

Ing. Dan Ramzer

29.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
OLP/3485/2020 z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji –
prodloužení termínu realizace projektu

Ing. Květa
Vinklátová

1.
2.
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30.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.
Ing. Květa
OLP/1175/2020 z rozpočtu Libereckého kraje, oblast
Vinklátová
podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch,
a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.
OLP/1751/2020 z Dotační fondu Libereckého kraje,
programu č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji

31.

Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje

32.

Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce
Mgr. Jiří Ulvr
účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Noviny
pod Ralskem

33.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/20 – zapojení Mgr. Jiří Ulvr
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“

34.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje –
změna č. 43 – obec Horka u Staré Paky – vodovod,
kanalizace

Václav Židek

35.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2322/2016 o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Městu Semily na organizační zajištění akcí Dožínkové
slavnosti „Semilský pecen“

Václav Židek

36.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 386/20 – zapojení Václav Židek
příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2020, odbor
životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených
poplatků za znečišťování ovzduší a zapojení pokuty za
přestupek způsobený společností GPÚ, spol. s r.o. do
kapitoly 91708 – Transfery, ukazatel hospodaření s odpady

37.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 384/20 – navýšení Ing. Jan Sviták
příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery,
odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“

38.

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje
(aktualizace 2020)

Ing. Jan Sviták

39.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 397/20 - úprava
výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy;
individuální dotace v oblasti dopravy

Ing. Jan Sviták

Mgr. Vladimír
Richter
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40.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 393/20 –
Ing. Jan Sviták
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06
– Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost“; příspěvek od Mikroregionu Český ráj a od
Města Semily

41.

Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v
Ing. Jan Sviták
obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK,
spol. s r.o. – rok 2021

42.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/20 – snížení Ing. Jan Sviták
výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy, akce
„Nákup odbavovacích zařízení oblast Východ“, snížení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „výkupy pozemků“ a navýšení výdajů v
kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci
„dopravní obslužnost autobusová

43.

Písemné informace
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2020

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

l)
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členové rady kraje
Ing. Zbyněk Miklík

Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje Ing. Zbyněk Miklík
2020 v roce 2021
Harmonogram jednání rady kraje na období leden až
Martin Půta
prosinec 2021
Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje Mgr. Jiří Ulvr
2014–2020 – rok 2019
Ukončení projektu „Centrum odborného vzdělávání LK
Mgr. Jiří Ulvr
gastronomie a služeb – SŠGS Liberec, p. o.“ v průběhu
přípravy
Výzva Libereckého kraje vůči Ministerstvu životního
Václav Židek
prostředí České republiky k uplatnění škod vzniklých v
souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v Ing. Zbyněk Miklík
období od 11. 11. 2020 do 1. 12. 2020
Organizace s regionálním přesahem v Libereckém kraji
Ing. Květa
Vinklátová
Přehled Komisí Rady Libereckého kraje
Martin Půta
Poskytnutí OOP (Ochranné nanomasky z nano-textilie
Martin Půta
AntiMicrobe Web R) zaměstnancům středních škol a
školských poradenských zařízení zřizovaných Libereckým
krajem pro zabezpečení zdraví a schválení předávacího
protokolu
Reakce Statutárního města Jablonec nad Nisou na
Martin Půta
společnou deklaratorní nabídku LK a SML na zajištění
dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecko
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m)

n)

Stanovisko Parlamentního institutu ke kompatibilitě návrhu Martin Půta
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o
Státním fondu podpory investic, zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, s právem EU
Silnice LK a.s. – třetí dílčí zpráva analýzy efektivity
Ing. Jan Sviták
hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění
hospodaření a procesů společnosti a auditu vybraných
transakcí a smluvních vztahů

44.

Náměty a připomínky

45.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/20 –
navýšení nedaňových příjmů kraje z titulu prodeje OOP
(ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole
931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana

46.

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
Martin Půta
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový
Bor

47.

Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s
poliklinikou Česká Lípa, a.s., pořízeného z veřejné sbírky
„Liberecký kraj sobě! Covid-19“

Martin Půta

48.

Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s
poliklinikou Česká Lípa, a.s., Krajské nemocnici Liberec,
a.s. a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., pořízeného z
veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“

Martin Půta

49.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/20 – úpravy v Martin Půta
kapitole 931 01 Krizový fond a refundace nákladů školám
vzniklých realizací krizového opatření hejtmana

50.

Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Domov Sluneční Dvůr Jestřebí

Petr Tulpa

51.

Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro
rok 2021

Mgr. Jiří Ulvr

52.

Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21
a projekt Zdravý Liberecký kraj

Mgr. Jiří Ulvr

53.

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné
hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Mgr. Vladimír
Richter

54.

Změna zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v
Liberci, příspěvkové organizace

Ing. Květa
Vinklátová

Martin Půta
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55.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20 – převod Ing. Květa
finančních prostředků mezi kapitolami 917 07 - Transfery Vinklátová
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 914 07
- Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, a 912 07 - Účelové příspěvky – příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, poskytnutí mimořádných účelových příspěvků z
kapitoly 912 07 - Krajské vědecké knihovně v Liberci,
příspěvkové organizaci

56.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2254/2019 o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město
Jilemnice na projekt „Projektová příprava – cyklostezka
Martinice v Krkonoších - Jilemnice“

Ing. Jan Sviták

57.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3951/2018 o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město
Semily na projekt „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily
nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“

Ing. Jan Sviták

HLASOVÁNÍ Č.:

5

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

38

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

6. Změna ve Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova
Zastupitelstva Libereckého kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru
zastupitelstva kraje
Překladatelka: Ing. Jarmila Valešová
Martin Půta požádal Václava Židka o sdělení změny ve výboru hospodářského, regionálního
rozvoje a rozvoje venkova.
Václav Židek
Informoval, že rezignoval na člena výboru a nově je navržena Ing. Jirmanová. Ing. Jirmanová
zaslala souhlas se svou nominací.
Martin Půta předal slovo Ing. Hockemu, předsedovi volební komise.
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
Sdělil, že Martin Půta, hejtman, obdržel rezignaci a odvolává Václava Židka z Výboru
hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje.
Dále zastupitelský klub PIRÁTI nominuje Ing. Ivu Jirmanovou (PIRÁTI), členkou Výboru
hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje.
Ing. Iva Jirmanová (PIRÁTI), zaslala svůj Souhlas s kandidaturou na výkon funkce členky
výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 66/VI/20/ZK
Změna ve Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova
Zastupitelstva Libereckého kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru
zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
rezignaci Václava Židka (Piráti) na funkci člena Výboru hospodářského, regionálního rozvoje
a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje,
odvolává
Václava Židka (Piráti) z funkce člena Výboru hospodářského, regionální rozvoje a rozvoje
venkova Zastupitelstva Libereckého kraje
a volí
Ing. Ivu Jirmanovou (Piráti) do funkce člena Výboru hospodářského, regionálního rozvoje
a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje.

HLASOVÁNÍ Č.:

6

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

37

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

7. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Překladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Ing. Stanislav Říha, místopředseda výboru kontrolního
Informoval, že výbor kontrolní projednal usnesení zastupitelstva kraje, rady kraje,
mimořádných jednání rady kraje a jednotlivých výborů a neshledal věcná pochybení.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 67/VI/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.
- 380/19/ZK z 30. 9. 2020 na 28. 2. 2021,
- 293/20/ZK z 30. 11. 2020 na 31. 1. 2021,
- 354/20/ZK z 30. 11. 2020 na 28. 2. 2021
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a vypouští
ze sledování usnesení č. 197/20/ZK, 255/20/ZK, 343/20/ZK, 344/20/ZK, 346/20/ZK,
355/20/ZK, 371/20/ZK, 374/20/ZK, 23/VI/20/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

8. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 3. listopadu do 24. listopadu 2020
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 68/VI/20/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 3. listopadu do 24. listopadu 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti za období od 3. listopadu do 24. listopadu 2020.
HLASOVÁNÍ Č.:

8

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

9. Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období leden až prosinec 2021
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 69/VI/20/ZK
Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období leden až prosinec 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na období leden až prosinec 2021.
HLASOVÁNÍ Č.:

9

Ing. Zbyněk Miklík
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PRO:
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PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1905/2020 s obcí
Vítkovice, č. OLP/1850/2020 s obcí Háje nad Jizerou a č. OLP/3466/2019 s obcí Kravaře
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 70/VI/20/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1905/2020 s obcí Vítkovice,
č. OLP/1850/2020 s obcí Háje nad Jizerou a č. OLP/3466/2019 s obcí Kravaře
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost obce Vítkovice, Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice, IČO: 00276260, o změnu
parametrů projektu „Nákup ochranných prostředků“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 178/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
2. žádost obce Háje nad Jizerou, Loukov 61, 513 01 Háje nad Jizerou, IČO: 00275689,
o prodloužení termínu ukončení projektu „Nákup vybavení jednotky předurčené pro
ochranu obyvatel – 2. etapa“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 178/20/ZK ze dne 23.
6. 2020,
3. žádost obce Kravaře, Náměstí 166, 471 03 Kravaře, IČO: 00260657, o prodloužení
termínu ukončení projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z rozpočtu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 317/19/ZK ze dne 27. 8. 2019,
rozhoduje
1. o změně parametrů projektu „Nákup ochranných prostředků“ obce Vítkovice z
původních: „zásahový oblek - 4 ks; držák svítilny na přilbu - 5 ks; svítilna - 5 ks; reflexní
vesta - 3 ks; kukla - 10 ks; zásahová obuv - 4 ks; přilba - 5 ks; zásahové rukavice - 10 ks“
na nové: „zásahový oblek - 4 ks; integrovaná LED svítilna pro přilbu - 5 ks; reflexní
vesta - 3 ks; kukla - 10 ks; zásahová obuv - 4 ks; přilba - 5 ks; zásahové rukavice - 10
ks“,
2. o prodloužení termínu ukončení projektu „Nákup vybavení jednotky předurčené pro
ochranu obyvatel – 2. etapa“ obce Háje nad Jizerou z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021
a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2021 na
19. 8. 2021,
3.

o prodloužení termínu ukončení projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice“ obce Kravaře
z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021,

schvaluje
1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1905/2020 na realizaci projektu „Nákup ochranných prostředků“, uzavřené
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2.

mezi obcí Vítkovice, Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice, IČO: 00276260, a Libereckým
krajem,
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1850/2020 na realizaci projektu „Nákup vybavení jednotky předurčené pro
ochranu obyvatel – 2. etapa“, uzavřené mezi obcí Háje nad Jizerou, Loukov 61, 513 01
Háje nad Jizerou, IČO: 00275689, a Libereckým krajem,

3.

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/3466/2019 na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice“, uzavřené mezi
obcí Kravaře, Náměstí 166, 471 03 Kravaře, IČO: 00260657, a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1905/2020 s obcí Vítkovice, č. OLP/1850/2020
s obcí Háje nad Jizerou a č. OLP/3466/2019 s obcí Kravaře Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

10

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

38

PRO: 1

PROTI:

1

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

11. Pověření pro Michaela Canova k zastupování zájmů Libereckého kraje v Senátu
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Ing. Michael Canov
Požádal o schválení tohoto pověření v zastupování Libereckého kraje v Senátu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 71/VI/20/ZK
Pověření pro Michaela Canova k zastupování zájmů Libereckého kraje v Senátu
Zastupitelstvo kraje po projednání
pověřuje
Michaela Canova, člena Zastupitelstva Libereckého kraje, aby po dobu výkonu funkce
senátora Senátu Parlamentu České republiky zastupoval v Senátu zájmy Libereckého kraje
definované příslušným usnesením Zastupitelstva nebo Rady Libereckého kraje (např. v rámci
zákonodárné iniciativy a dalších případů).
HLASOVÁNÍ Č.:

11

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

12. Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Představil projednávaný materiál. Poděkoval celému ekonomickému odboru za přípravu
rozpočtu pro rok 2021. Na radě kraje 1. 12. 2020 vzali návrh rozpočtu na vědomí a poté návrh
rozpočtu předložili v mimořádné radě kraje. Vše je uvedeno v důvodové zprávě. Snížil se
dotační fond na 75 %. V provozu krajského úřadu a příspěvkových organizací se našlo 65,8
mil. Kč tzn., že celkové úspory jsou ve výši 93,2 mil. Kč. Sdružila se kapitola 915 pod
kapitolu v každém resortu. Požádal o úpravu po projednání administrativní chyby, která byla
všem členům zastupitelstva kraje zaslána e-mailem. Pro projednávání a schvalování Rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2021 má správně být:
 č. org. 1910 - Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace a příspěvek na provoz ve výši 205 703,04 tis. Kč a
 č. org. 1907 - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
a příspěvek na provoz ve výši 2 400,00 tis. Kč.
 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, IČO: 75045176 – City Cross Run & Walk
má být alokována částka 250.000 Kč a Tempo Team Prague s.r.o., IČO: 2510615
– RUN Czech – Mattoni Liberec Nature Run má být alokace 400.000 Kč.
Dále vysvětlil písemnou informaci 43 a), kde jsou vidět celkové skutečné daňové příjmy za
rok 2020. Daňové příjmy byly na vyšší úrovni, než se předpokládalo.
Ing. Tomáš Hocke, předseda finančního výboru
Informoval, že výbor finanční projednal předložené body č. 12 – 27, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43
a), g), 45 – 49, 51, 55 a všechny je schválil. U projednávání bodu č. 12 „návrh Rozpočtu LK“
byl přítomen Martin Půta a Ing. Zbyněk Miklík. Ing. Jitka Volfová sdělila 2 podněty, které
jsou částečně vyřešeny v materiálu, který členové zastupitelstva kraje obdrželi do desek na
stůl. S návrhem rozpočtu byl finanční výbor spokojen.
Diskuze:
Ing. Jitka Volfová
Sdělila, že zmíněné dva návrhy sociálního a zdravotního resortu byly v předchozím volebním
období podporovány. Jedná se o nadační fond Ozvěna, kdy tato organizace zajišťuje
kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé děti. Tato organizace tuto službu poskytuje napříč
celým LK. Byla by ráda, aby se našlo 250.000 Kč v rozpočtu kraje a podpora byla zachována
i nadále. Pro rok 2021 je v sociálním resortu navržena částka vyšší, a proto si myslí, že by
tato částka pro nadační fond Ozvěna mohla být podpořena.
Dále žádala, aby byl podpořen rodinný hospic. Mgr. Tulpa ji před finančním výborem podal
vysvětlení, že se tato podpora řeší a bude se řešit systémově. Sdělila, že v rozpočtu kraje
částku 500.000 Kč nenašla, tak proto požádala, aby tato částka byla do rozpočtu na rok 2021
začleněna.
Informovala, že na finančním výboru požádala o zamyšlení vedení kraje, zda musí mít každý
resort částku na podporu ojedinělých projektů. Chápe tuto částku v případě, když se daří, ale
vzhledem k současné situaci, když LK nemůže podporovat dotační programy tak, proč každý
resort má částku 400.000 Kč na podporu ojedinělých projektů.
Mgr. Jaromír Dvořák
Sdělil, že obdržel 2 návrhy, které jsou hlasovatelné.
Martin Půta
Vysvětlil za Mgr. Tulpu, že oba návrhy by měly jít standardní cestou v resortu, přes
projednání ve výboru a ideálně najít pro ně dlouhodobé financování tzn. v případě Ozvěny
najít začlenění v sociálních službách a v případě rodinného hospice by zde měla proběhnout
diskuze mezi resortem sociálních věcí a resortem zdravotnictví.
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Ing. Volfová
Sdělila, že ji mrzí, že částka 250.000 Kč se bude teprve řešit a projednávat, že se to
nedokázalo vyřešit dříve. Dále uvedla, že je v rozpočtu vyčleněno 10 mil. Kč pro neziskové
organizace tak, aby na začátku roku věděly, jak obdrží nějaké finanční prostředky a v jaké
výši.
Martin Půta
Vysvětlil, že 10 mil. Kč je určeno pro organizace, které jsou zahrnuty v komunitním plánu.
Ozvěna v komunitním plánu zahrnuta není. Nejprve se tedy musí zahrnout do komunitního
plánu a netuší, zda je to ta správná cesta. Domnívá se, že Ozvěna byla i v minulém volebním
období financována v průběhu roku.
Ing. Volfová
Sdělila, že v rozpočtu pro rok 2020 byla částka pro Ozvěnu zahrnuta ve střednědobém
výhledu.
Ing. Miklík
Vysvětlil, že nechtěl a nemá ani v plánu do resortů mluvit. Záleží na každém resortu, jak
s finančními částkami naloží. V procesu žádnou chybu nevidí.
Mgr. Vladimír Richter
Sdělil, že rodinný hospic není rodinný hospic, ale ošetřovatelská péče, která je placená
zdravotní pojišťovnou.
Mgr. Jolana Šebková
Sdělila svůj názor ohlědně podpory v sociální oblasti, že ke všem bude stejný přístup.
Martin Půta
Požádal o hlasování k protinávrhu Ing. Volfové, který se týká částky:
 250.000 Kč na akci Nadační fond Ozvěna – kompenzační pomůcky nedoslýchavým
dětem,
 500.000 Kč na akci Rodinný hospic.
Hlasování č. 12 bylo označeno hejtmanem za zmatečné.
HLASOVÁNÍ Č.:

13

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

11

PRO: 0

PROTI:

12

PROTI:

ZDRŽEL SE:

16

1 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: nebyl

přijat

NEHLASOVAL: 0

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 72/VI/20/ZK
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
I. rozpočet Libereckého kraje na rok 2021, kterým se stanoví
a) celkový objem zdrojů ve výši 3.277.476.990 Kč sestávající z příjmů ve výši
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3.187.476.990 Kč a disponibilních zdrojů roku 2020 ve výši 90.000.000 Kč
prostřednictvím třídy 8 – financování,
b) celkový objem výdajů částkou 3.201.041.990 Kč a kladné saldo ve výši 76.435.000
Kč, určené k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a
revitalizaci mostů na silnicích Libereckého kraje prostřednictvím třídy 8
– financování,
II. věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2021,
III. pravidla, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce
2021 a která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021,
IV. provádění a schvalování změn rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím rozpočtových
opatření Radou Libereckého kraje v případech
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v důsledku přijetí rozpočtových
opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších
poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje, u kterých je předem stanoven účel
použití nebo příjemce takových finančních prostředků převáděných do rozpočtu kraje,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol státního rozpočtu,
státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci finančního vypořádání obcí a
kraje za předchozí rozpočtový rok,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších
poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na projekty spolufinancované z
Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel použití nebo budou použity na krytí
smluvního nebo obdobného závazku určeného na spolufinancování projektů EU nebo
které budou zapojeny do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů EU
u zpětně obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje
v předcházejících obdobích,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde na počátku nového rozpočtového roku zapojením
prokazatelně nedočerpané části finančních prostředků u jmenovitých transferů nebo
výdajů kraje, které byly příslušnými orgány kraje schváleny a mají charakter smluvního
nebo obdobného závazku přecházejícího z předchozího rozpočtového roku 2020 do
rozpočtu 2021,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v souvislosti s úpravou
nařízených odvodů příspěvkovým organizacím, a dále v souvislosti se zapojením
nařízeného odvodu, nebo v souvislosti s vypořádáním, resp. vrácením částky
nespotřebovaného nařízeného odvodu od příspěvkové organizace zřízené krajem na
financování konkrétní jmenovité akce po ukončení její realizace,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti s vypořádáním, resp. vrácením
zastupitelstvem prominutého odvodu uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně,
příp. prominutého penále z odvodu uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem
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8)

9)

10)
11)

12)

(krizovým stavem se rozumí stav nebezpečí, stav nouze, stav ohrožení státu a válečný
stav) a jejichž prostřednictvím je zajištěno nezbytné financování výdajů na realizaci
přijatých krizových opatření v rámci výdajové kapitoly 931 - Krizový fond kraje,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 917 - Transfery, pokud k nim dojde v
průběhu roku v souvislosti s poskytnutím dotací nebo peněžních darů, kdy o poskytnutí
takových dotací nebo peněžních darů rozhoduje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
rada kraje,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 920 – Kapitálové výdaje a kapitoly 923
– Spolufinancování EU pokud k nim dojde v průběhu roku u jmenovitých projektů, akcí
a činností dle aktuálních potřeb,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 924 – Úvěry pokud k nim dojde
v průběhu roku u jmenovitých akcí a činností dle aktuálních potřeb,
změny specifických ukazatelů, resp. zařazení finanční podpory nových projektů do
rozpočtu kraje ze zastupitelstvem schváleného zásobníku projektů, tj. příjemcům podle
schváleného pořadí, na schválený účel a do navržené výše dotace,
změny dílčích ukazatelů rozpočtu kraje, pokud v jejich důsledku nedochází ke změně
závazných nebo specifických ukazatelů schváleného resp. upraveného rozpočtu kraje

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit schválený rozpočet Libereckého kraje
na rok 2021 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 15. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

14

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

31

PRO: 1

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

PROTI:

10

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

13. (43.) Písemná informace: a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2020
Ing. Miklík představil již tuto písemnou informaci v projednávaném bodě č. 12 týkající se
Návrhu rozpočtu LK pro rok 2021.
Diskuze k této písemné informaci nebyla.
Členové zastupitelstva kraje vzali tuto písemnou informaci na vědomí a hlasovali o ní, ale
číslo usnesení bude k této písemné informaci přiděleno, až bude vzat na vědomí celý bod
č. 43 Písemné informace.
HLASOVÁNÍ Č.:

15

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

41

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

NEHLASOVAL: 0

Sloučení bodů en blok č. 13 – 18.
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
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Představil projednávané materiály, které jsou sloučené en bloc č. 13 - 18.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
14. (13.) Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k. ú. Sekerkovy Loučky
2.
pozemku v k. ú. Přepeře u Turnova
3.
pozemků v k. ú. Pěnčín
4.
pozemku v k. ú. Cvikov
5.
pozemku v k. ú. Kamení
6.
pozemků v k. ú. Radvanec a Sloup v Čechách
7.
pozemku v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 73/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k. ú. Sekerkovy Loučky
2.
pozemku v k. ú. Přepeře u Turnova
3.
pozemků v k. ú. Pěnčín
4.
pozemku v k. ú. Cvikov
5.
pozemku v k. ú. Kamení
6.
pozemků v k. ú. Radvanec a Sloup v Čechách
7.
pozemku v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p. p. č. 794/1 o předpokládané výměře 618 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice a části p. p. č. 794/43 o předpokládané výměře 16 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Sekerkovy Loučky,
obci Mírová pod Kozákovem, obci Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36,
511 01 Turnov, IČO 002 75 913, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do
šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu
„Stavební úpravy veřejného prostoru Obecního úřadu, Chutnovka č. p. 36, obec Mírová
pod Kozákovem“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 23,10 Kč/m2 (p. p.
č. 794/43) a 27 Kč/m2 (p. p. č. 794/1) tj. 17.055,60 Kč,
2.

3.

budoucí darování části p. p. č. 340/3 o předpokládané výměře 390 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Přepeře u Turnova, obci
Přepeře, obci Přepeře, se sídlem Přepeře č. p. 229, 512 61 Přepeře, IČO 002 76 014, s
tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Přepeře – chodník podél silnice
III/27915“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 21 Kč/m2 tj. 8.190 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 971/1 o předpokládané výměře 232,20 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č. 974/4 o předpokládané výměře 63,70 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 1041/4 o předpokládané výměře 25,60 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Pěnčín, obci
Pěnčín, obci Pěnčín, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 002 63 095, s tím, že
darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
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4.

5.

6.

7.

kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Pěnčín chodník podél III/2799 a
III/27911“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 17 Kč/m2 (p. p. č. 971/4 a
p. p. č. 974/4) a 23,69 Kč/m2 (p. p. č. 1041/4) tj. 5.636,76 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 3657/1 o předpokládané výměře 820 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Cvikov, obci Cvikov, městu
Cvikov, se sídlem Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO 002 60 410, s tím, že
darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Cvikov – chodník podél III/26846“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 70 Kč/m2 tj. 57.393 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 715/1 o předpokládané výměře 60 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Kamení, obci Pěnčín, obci
Pěnčín, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 002 63 095, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „BUS zastávka Červenice Pěnčín - Kamení“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 17 Kč/m2 tj. 1.020 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 997/1 předpokládané o výměře 4 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č 1121 o předpokládané výměře 3 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Radvanec, obci Radvanec a
dále části p. p. č. 1818/1 o předpokládané výměře 30 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházející se v katastrálním území Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, obci
Radvanec, se sídlem č. p. 75, 473 01 Nový Bor, IČO 467 50 690, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty, Radvanec – Nový Bor“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 20 Kč/m2 tj. 740 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 3082/2 o předpokládané výměře 115 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Vítkovice v Krkonoších, obci
Vítkovice, obci Vítkovice, se sídlem Vítkovice č. p. 243, 512 38 Vítkovice, IČO 002 76
260, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Obecní dům pro obec
Vítkovice“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 21 Kč/m2 tj. 2.415 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

16

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

15. (14.) Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 57/20/ZK v bodě 1.
– budoucí darování pozemku v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 74/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 57/20/ZK v bodě 1. – budoucí
darování pozemku v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
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Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 57/20/ZK v bodě 1. – týkající se budoucího darování části p. p. č. 641/1
o předpokládané výměře cca 340 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v
k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obci Josefův Důl, a evidované na listu vlastnictví č.
750 u Katastrálního Jablonec nad Nisou, obci Josefův Důl, se sídlem Dolní Maxov 218, 468
44 Josefův Důl, IČO 00262391, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti
měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu
„Rekonstrukce a modernizace chodníku u sportovního areálu v Josefově Dole“, účetní
hodnota budoucího daru činí 19 Kč/m2
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

17

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

16. (15.) Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy
2.
pozemku v k.ú. Horní Branná
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 75/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy
2.
pozemku v k.ú. Horní Branná
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p. p. č. 792/1 o předpokládané výměře 439,60 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Zahrádky u České Lípy, obci Zahrádky,
a evidované na listu vlastnictví č. 367 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci
Zahrádky, se sídlem Zahrádky č. p. 108, 471 01 Zahrádky, IČO 00261092, s tím, že
darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Zahrádky – chodník podél III/2601 – II.
etapa – SO 101 Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení“, předpokládaná účetní hodnota
budoucího daru 20 Kč/m2, tj. 8.792 Kč,
2.

budoucí darování části p. p. č. 2980 o předpokládané výměře 892 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Horní Branná, obci Horní Branná, a
evidované na listu vlastnictví č. 258 u Katastrálního pracoviště Semily, obci Horní
Branná, se sídlem Horní Branná č. p. 262, 512 36 Horní Branná, IČO 00275735, s tím, že
darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Silnice III/2955 Horní Branná, chodník“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 30 Kč/m2, tj. 26.760 Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

18

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

17. (16.) Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemků v k.ú. Liberec
2.
pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
3.
pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
4.
pozemků včetně silnice v k.ú. Lomnice nad Popelkou
5.
pozemku v k.ú. Svor
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 76/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemků v k.ú. Liberec
2.
pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
3.
pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
4.
pozemků včetně silnice v k.ú. Lomnice nad Popelkou
5.
pozemku v k.ú. Svor
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování částí p. p. č. 5771/5, nově označených jako p. p. č. 5771/27 o výměře 31 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a p. p. č. 5771/28 o výměře 28 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č.
5818-59/2020 ze dne 24. 2. 2020, nacházejících se v k. ú. Liberec, obec Liberec, a
evidovaných na listu vlastnictví č. 3804 u Katastrálního pracoviště Liberec, statutárnímu
městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978,
hodnota daru dle účetní evidence činí 28.320 Kč (slovy: dvacet osm tisíc tři sta dvacet
korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví města,
2. darování části p. p. č. 2530/1 o výměře 1304 m2, nově označené jako p. p. č. 2530/26,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 64004/2020 ze dne 21. 1. 2020, nacházející se v k. ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad
Nisou, a evidované na listu vlastnictví č. 2156 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad
Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466
01 Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, hodnota daru dle účetní evidence činí 195.600
Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc šest set korun českých), jedná se o pozemek pod
chodníkem a zeleň ve vlastnictví města,
3. darování:
• p. p. č. 1237/2 o výměře 151 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1237/4 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1237/5 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1237/7 o výměře 238 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
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• p. p. č. 1237/10 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
• p. p. č. 1237/11 o výměře 63 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1237/12 o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1237/13 o výměře 310 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1237/14 o výměře 156 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/5 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/6 o výměře 110 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1238/7 o výměře 369 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/9 o výměře 183 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/10 o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/11 o výměře 537 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/12 o výměře 618 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1238/13 o výměře 33 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/15 o výměře 72 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/16 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1238/17 o výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1239/2 o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1239/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1239/4 o výměře 85 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1240/2 o výměře 110 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1240/3 o výměře 225 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1240/4 o výměře 9 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1240/6 o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1240/7 o výměře 40 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1240/8 o výměře 165 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 79/4 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 111/5 o výměře 52 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 189/2 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
• p. p. č. 190/2 o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 201/3 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1181/8 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1230/3 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1535 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1537 o výměře 18 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu, obci Heřmanice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 302 a č. 370 u Katastrálního pracoviště Frýdlant,
• p. p. č. 917/2 o výměře 118 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
nacházející se v k. ú. Kristiánov, obci Heřmanice, evidované na listu vlastnictví č. 5
u Katastrálního pracoviště Frýdlant,
obci Heřmanice, se sídlem Heřmanice č. p. 2, 464 01 Frýdlant v Čechách, IČO
00672068, hodnota daru dle účetní evidence činí 70.987 Kč (slovy: sedmdesát tisíc devět
set osmdesát sedm korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky a zelení za
obrubou silnice ve vlastnictví obce,
4.

darování p. p. č. 2361/2 o výměře 3765 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č.
2368/4 o výměře 276 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č.
2368/6 o výměře 128 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č.
4097/5 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 2368/1 o
výměře 2438 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, st. p. č. 2592 o
výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejících se v k. ú. Lomnice nad
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5.

Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou, a evidovaných na listech vlastnictví č. 3507
a č. 750 u Katastrálního pracoviště Semily, včetně vyřazeného tělesa silnice ev. č.
III/2847 v celém úseku v délce 0,713 m (od křižovatky se silnicí ev. č. II/284 (UB
034A060) po křižovatku se silnicí ev. č. III/2845 (UB0243A109) – ul. Komenského a
část ul. Josefa Kábrta) na uvedených pozemcích, městu Lomnice nad Popelkou, se sídlem
Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 00275905, hodnota daru dle
účetní evidence ke dni 31. 8. 2020 činí 1.602.997,22 Kč (slovy: jeden milion šest set dva
tisíc devět set devadesát sedm korun českých, dvacet dva haléřů),
darování části p. p. č. 1785/1 o výměře 9 m2, nově označené jako p. p. č. 1785/9, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 86239/2020 ze dne 19. 5. 2020, nacházející se v k. ú. Svor, obec Svor, a evidované na listu
vlastnictví č. 452 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Svor, se sídlem Svor č. p.
195, 471 51 Svor, IČO 00261009, hodnota daru dle účetní evidence činí 180 Kč (slovy:
jedno sto osmdesát korun českých), jedná se o pozemek pod mostem M-05 ve vlastnictví
obce

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

19

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

18. (17.) Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 77/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru p. p. č. 30/2 o výměře 15 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č.
57/3 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 107/3 o výměře 30 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 127/3 o výměře 1 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, p. p. č. 206/3 o výměře 23 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 1117/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č.
1172/11 o výměře 32 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1175/10 o
výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Heřmanice u
Frýdlantu, obec Heřmanice, a evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
pracoviště Frýdlant, od obce Heřmanice, se sídlem Heřmanice č. p. 2, 464 01 Frýdlant v
Čechách, IČO 00672068, hodnota daru dle účetní evidence činí 344,88 Kč (slovy: tři sta
čtyřicet čtyři korun českých, osmdesát osm haléřů), pozemky jsou zastavěny silnicí ev. č.
III/03513 ve vlastnictví Libereckého kraje,
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 Frýdlant
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

20

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

19. (18.) Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemků v k.ú. Žandov u České Lípy
2.
pozemků v k.ú. Stráž nad Nisou
3.
pozemku v k.ú. Noviny pod Ralskem
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 78/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemků v k.ú. Žandov u České Lípy
2.
pozemků v k.ú. Stráž nad Nisou
3.
pozemku v k.ú. Noviny pod Ralskem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p. p. č. 562 nově označené jako p. p. č. 562/15 o výměře 4 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 879-12/2019 ze dne
13. 12. 2019, částí p. p. č. 986, nově označených jako p. p. č. 986/2 o výměře 16 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 986/3 o výměře 1 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, částí p. p. č. 1093, nově označených jako p. p. č. 1093/2 o výměře
157 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1093/4 o výměře 13 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 881-14/2019 ze dne
16. 12. 2019, nacházejících se v k. ú. Žandov u České Lípy, obec Žandov, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 810 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, státnímu podniku Lesy
České republiky, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, IČO 42196451, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2428/006/20
ze dne 24. 3. 2020 ve výši 5.530 Kč (slovy: pět tisíc pět set třicet korun českých),
pozemky zastavěny v rámci stavby „Vrbový potok ř. km 0,893 – 2,300“,
2. prodej p. p. č. 266/5 o výměře 43 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č.
1152/5 o výměře 119 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících se v
k. ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, a evidovaných na listu vlastnictví č. 561 u
Katastrálního pracoviště Liberec, obchodní korporaci Benteler ČR s.r.o., se sídlem Školní
713, 463 31 Chrastava, IČO 63145936, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 1526-86/2020 ze dne 8. 6. 2020 ve výši 68.000 Kč (slovy: šedesát osm tisíc korun
českých), z důvodu nepotřebnosti,
3. prodej p. p. č. 954/2 o výměře 416 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k. ú. Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem, a evidované na listu
vlastnictví č. 197 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, manželům
za
kupní cenu ve výši 104.000 Kč (slovy: jedno sto čtyři tisíc korun českých), jedná se o
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příjezdovou cestu k domu ve vlastnictví kupujících
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

21

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

40

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

20. (19.) Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku v k. ú. Turnov
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 79/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku v k. ú. Turnov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí p. p. č. 1257/1 o výměře 1020 m2, zahrada, nacházející se v k. ú.
Turnov, obci Turnov, evidované na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního pracoviště
Semily, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, hodnota
pozemku dle účetní evidence činí 6.273 Kč (slovy: šest tisíc dvě stě sedmdesát tři korun
českých), za podmínky zřízení věcného práva ve prospěch oprávněného, tj. Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, spočívající v závazku povinného, tj.
Libereckého kraje, nezcizit převáděný pozemek a nezatížit ho zástavním právem po dobu
10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva ve prospěch Libereckého kraje
do katastru nemovitostí,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Střední
zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, se sídlem 28. října 1390, 511 01 Turnov, IČO
00581071, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
c)

předložený návrh smlouvy číslo OLP/4041/2020 mezi Libereckým krajem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

22

Ing. Zbyněk Miklík
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PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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21. (20.) Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k. ú. Jablonec nad Nisou
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 80/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k. ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej st. p. č. 2542 o výměře 670 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
Jablonec nad Nisou, č. p. 2570, obč. vyb., p. p. č. 1039/1 o výměře 990 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, p. p. č. 1026/4 o výměře 113 m2, zahrada, p. p. č. 1026/10 o výměře 528
m2, zahrada, p. p. č. 1026/12 o výměře 63 m2, zahrada, nacházejících se v k. ú. Jablonec nad
Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidovaných na listech vlastnictví č. 7368 a č. 14086 u
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, obchodní korporaci LSC, spol. s r.o., se sídlem
Palackého 1006/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 25428551, za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 12.900.000 Kč (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

23

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

40

PRO: 1

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

PROTI:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

Sloučení bodů en bloc č. 21 – 22.
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil sloučené předložené materiály.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
22. (21.) Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou FAMA 2020/05/035
2.
pozemků v k. ú. Košťálov FAMA 2020/05/037
3.
pozemků v k. ú. Dolní Sytová FAMA 2020/06/005
4.
pozemků v k. ú. Žernov FAMA 2020/09/039
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 81/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou FAMA 2020/05/035
2.
pozemků v k. ú. Košťálov FAMA 2020/05/037
3.
pozemků v k. ú. Dolní Sytová FAMA 2020/06/005
4.
pozemků v k. ú. Žernov FAMA 2020/09/039
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) budoucí koupi části p. p. č. 5755 o předpokládané výměře cca 75 m2, orná půda,
v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou,
evidované na listu vlastnictví č. 2349 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily,
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 420 Kč za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci „Silnice ev. č. II/286 Lomnice nad
Popelkou – Košťálov, rekonstrukce silnice ”,
b) svěření takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily,
2. a) budoucí koupi části p. p. č. 839/6 o předpokládané výměře cca 34 m2, orná půda,
části p. p. č. 839/9 o předpokládané výměře cca 2 m2, orná půda, části p. p. č. 839/10
o předpokládané výměře cca 3 m2, orná půda, v katastrálním území Košťálov, obci
Košťálov, evidované na listu vlastnictví č. 818 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč za m2, do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci „Silnice ev. č. II/286
Lomnice nad Popelkou – Košťálov, rekonstrukce silnice”,

3.

b) svěření takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily,
a) budoucí koupi části p. p. č. 719/1 o předpokládané výměře 65 m2, zahrada, části p.
p. č. 721/1 o předpokládané výměře 178 m2, trvalý travní porost, části p. p. č. 724 o
předpokládané výměře 18 m2, trvalý travní porost, části p. p. č. 726 o předpokládané
výměře 349 m2, trvalý travní porost, vše v katastrálním území Dolní Sytová, obci
Háje nad Jizerou, evidovaných na listu vlastnictví č. 44 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci „Silnice II/292 Benešov u Semil křižovatka s I/14“,
b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
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4.

a)

Katastrální pracoviště Semily,
budoucí koupi části p. p. č. 11 o předpokládané výměře cca 13 m2, lesní pozemek,
části p. p. č. 119/3 o předpokládané výměře cca 1 m2, ovocný sad, části p. p. č. 119/4
o předpokládané výměře cca 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č.
122 o předpokládané výměře cca 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše
v katastrálním území Žernov, obci Žernov, evidovaných na listu vlastnictví č. 343
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
300 Kč za 1 m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí ke stavební akci „Silnice ev.č. III/2825 Sýkořice – Žlábek, rekonstrukce
silnice“,

b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

24

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

41

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

23. (22.) Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemků v k. ú. Bílý Kostel nad Nisou FAMA 2020/08/004
2.
pozemků v k. ú. Nová Ves u Chrastavy FAMA 2020/06/072
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 82/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemků v k. ú. Bílý Kostel nad Nisou FAMA 2020/08/004
2.
pozemků v k. ú. Nová Ves u Chrastavy FAMA 2020/06/072
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi p. p. č. 1769/3 o výměře 31 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Bílý Kostel nad Nisou, obci Bílý Kostel nad Nisou, evidované na listu vlastnictví
č. 201 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
p. p. č. 1769/4 o výměře
134 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Bílý Kostel nad Nisou, obci
Bílý Kostel nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 202 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
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,
, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní
cenu ve výši 9.900 Kč (slovy: devět tisíc devět set korun českých), stavba: III/2711
Bílý Kostel nad Nisou - sesuv náspu, refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením 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 Liberec,
2.

a)

koupi p. p. č. 638/10 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, p. p. č. 638/11 o výměře
4 m2, ostatní plocha, silnice, p. p. č. 638/12 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaných na
listu vlastnictví č. 466 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, od manželů
za vzájemně dohodnutou celkovou
kupní cenu ve výši 1.700 Kč (slovy: jeden tisíc sedm set korun českých), refundace
nebude uplatněna,

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

25

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

24. (23.) Majetkoprávní operace – koupě nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce FAMA
2019/10/027
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 83/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – koupě nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce FAMA 2019/10/027
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p. p. č. 644/3 o výměře 395 m2, zahrada, včetně zahrádkářské chaty na p. p. č.
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644/3 (není zapsána v katastru nemovitostí), kůlny na p. p. č. 644/3 (není zapsána
v katastru nemovitostí) a venkovních úprav: přípojka elektro, oplocení, suchý (venkovní)
záchod, vše v katastrálním území Doubí u Liberce, obci Liberec, evidované na listu
vlastnictví č. 535, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, od
za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 7390- 14/2019 ze dne 27. 2. 2019 ve výši 390.000 Kč (slovy: tři
sta devadesát tisíc korun českých),
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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

26

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

39

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

25. (24.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/20 – snížení výdajů v kapitole 912
05 – účelové příspěvky PO, 913 05 – příspěvkové organizace, 914 05 - působnosti
a navýšení výdajů v kapitole 920 14 - kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku
Překladatel: Petr Tulpa
Martin Půta představil projednávaný materiál za Mgr. Tulpu.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 84/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/20 – snížení výdajů v kapitole 912 05
– účelové příspěvky PO, 913 05 – příspěvkové organizace, 914 05 - působnosti
a navýšení výdajů v kapitole 920 14 - kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/20, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně
1. snižuje se kapitola 912 05 - Účelové příspěvky PO, sociální odbor, v celkové výši
573.454,37 Kč:
a)

snížením výdajů č. a. 5501261519 - Domov Raspenava, p. o. - Automobil pro
klienty Domova Raspenava v celkové výši 196.677 Kč,
b) snížením výdajů č. a. 5501271523 - Dětské centrum Liberec, p. o. - Osmimístná
dodávka pro zařízení Dětské centrum Liberec v celkové výši 134.066 Kč,
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c)

snížením výdajů č. a. 5501441508 - Služby soc. péče TEREZA, p. o. - pořízení 9 ks
polohovacích postelí vč. Matrací v celkové výši 199.571,55 Kč,
d) snížením výdajů č. a. 5501541514 - Domov pro seniory Vratislavice - Nová
kabelová přípojka NN pro DS Vratislavice v celkové výši 173,82 Kč,
e)

2.

snížením výdajů č. a. 5501551520 - APOSS Liberec, p. o. - pořízení konvektomatu,
digestoře a nerezových regálů v celkové výši 6.966 Kč
snižuje se kapitola 913 05 Příspěvkové organizace, sociální odbor, v celkové výši
4.973.865,98 Kč:
a) snížením provozního příspěvku u organizace č. 1512 Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace, v celkové výši 490.008 Kč,
b) snížením provozního příspěvku u organizace č. 1513 Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková organizace, v celkové výši 381.270 Kč,
c) snížením č. a. 13050000 Finanční rezerva OSV - provozní příspěvek pro PO
v celkové výši 4.102.587,98 Kč,

3.

4.

snižuje se kapitola 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, v celkové výši 2.500.000
Kč:
snížením výdajů č. a. 054805 - Spolufinancování objednaných lůžek subjektům
zařazeným do základní sítě sociálních služeb v celkové výši 2.500.000 Kč,
navyšuje se kapitola 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, v celkové výši 8.011.320,35 Kč:

navýšením výdajů č. a. 590871513 - Domov důchodců Velké Hamry, p. o.
- přístavba DZR - navýšení kapacity I. Etapa v celkové výši 8.011.320,35 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, veřejných zakázek
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2020.
Termín: 19. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

27

Ing. Zbyněk Miklík

PRO:

40

PRO: 1

PROTI:

0

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0 ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

Ing. Miklík popřál všem krásné vánoční svátky a z dalšího jednání zastupitelstva kraje se
omluvil.
26. (25.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 365/20 – úprava kapitoly 917 04
– transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí individuální
dotace MAJÁK o.p.s.
Překladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál. Požádal o doplnění přílohy smlouvy č. OLP/3440/2020,
článku I. odst. 4 za c) osobní náklady (výdaje na mzdové náklady, zákonné sociální a
zdravotní pojištění, ostatní mzdové a sociální náklady a platby za provedenou práci) za
projekt uvedený v čl. I. odst. 1.
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Mgr. Dvořák, předseda výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti
Informoval, že výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti projednal předložené body č. 25
– 28 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 85/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 365/20 – úprava kapitoly 917 04 – transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí individuální dotace MAJÁK
o.p.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 365/20, kterým se upravuje kapitola 917 04
– transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 250.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly:
A. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04805003455 - Základní umělecká škola,
Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace – Akademie umění a kultury
pro seniory Libereckého kraje, ve výši 250.000 Kč,
B. zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce 04811730000 s názvem MAJÁK
o.p.s. – Krizová intervence 2020, ve výši 250.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti MAJÁK o.p.s., IČ: 25405276, se sídlem
Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, na akci číslo 04811730000 Krizová intervence 2020, ve
výši 250.000 Kč,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/3440/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a společností MAJÁK o.p.s., IČ: 25405276, se sídlem Konopná
776/8, 460 14 Liberec
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje pro rok 2020,
2.

Termín: 31. 01. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, informovat příjemce
o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2020

HLASOVÁNÍ Č.:

28

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (26.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 385/20 – úprava kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací
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z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020
- 2021
Překladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Ing. Vladimír Boháč, předseda výboru tělovýchovy a sportu
Informoval, že výbor tělovýchovy a sportu projednal předložené body č. 26, 28 a doporučuje
je schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 86/VI/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 385/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu
Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020 - 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 385/20, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 2.875.523
Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04809150000 Dotační program Podpora sportovní infrastruktury
– nespecifikovaná rezerva o 2.875.523 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 2.875.523 Kč, z toho:
Číslo akce
04811810000
04811820000
04811832006
04811840000
04811852036

Název akce
Tělocvičná jednota Sokol Turnov - Rekonstrukce stropu hlavního
sálu sokolovny v Turnově
SK ZÁSADA z.s. - Technické zhodnocení fotbalového hřiště SK
Zásada systémem zavlažování
Město Hrádek nad Nisou - Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín v Hrádku
nad Nisou
FK Železný Brod, z.s. - Rekonstrukce hřiště s UMT
Obec Nová Ves - Víceúčelové hřiště

Výše v Kč
600.000
300.000
330.620
644.903
1.000.000

rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis na projekt
příjemci:
Žadatel

IČO

Sídlo

Tělocvičná
Skálova 540,
jednota Sokol 13582518
51101 Turnov
Turnov
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Název projektu
Rekonstrukce stropu
hlavního sálu
sokolovny
v Turnově

Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota
Výměra stropu
hlavního sálu
sokolovny/m2/265

Náklady
celkem
v Kč
5.850.000

Termín
realizace
1.5.2020 –
18.12.2020

Dotace do
výše v Kč

600.000
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SK ZÁSADA
Zásada 344,
43254292
z.s.
46825 Zásada

Technické
zhodnocení
fotbalového hřiště
SK Zásada
systémem
zavlažování

Automatický
zavlažovací
systém/ks/1

1.000.000

1.7.2020 –
31.12.2021

300.000

Město
Hrádek nad
Nisou

Horní náměstí
73, 46334
00262854
Hrádek nad
Nisou

Rekonstrukce hřiště
ZŠ Donín v Hrádku
nad Nisou

Plocha
sportoviště/m2/486

1.653.099

1.9.2020 –
30.11.2020

330.620

FK Železný
Brod, z.s.

nábřeží
Obránců míru
60253606
881, 46822
Železný Brod

Rekonstrukce hřiště
s UMT

Technické
zhodnocení
hřiště/počet/1

6.449.031

1.1.2020 –
31.12.2020

644.903

Obec Nová
Ves

Nová Ves 213,
00831433 46331 Nová
Ves

Víceúčelové hřiště

Víceúčelové
hřiště/počet/1

3.600.000

1.4.2021 –
31.12.2021

1.000.000

schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, program
Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020-2021, která bude uzavírána mezi
Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2020.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

29

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (27.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/20 – úprava kapitol 912 04
– účelové příspěvky PO, 913 04 – příspěvkové organizace, 914 04 – působnosti, 920 04
– kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 14
– kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku na zajištění
financování vybraných akcí
Překladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 87/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/20 – úprava kapitol 912 04 – účelové
příspěvky PO, 913 04 – příspěvkové organizace, 914 04 – působnosti, 920 04 – kapitálové
výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 14 – kapitálové
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výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku na zajištění financování vybraných
akcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/20, kterým se upravují kapitoly 913 04
– příspěvkové organizace, 912 04 – účelové příspěvky PO, 914 04 – působnosti, 920 04
– kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové
výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, v celkové výši 28.426.873 Kč, a to
následovně:
1. snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 2.700.000 Kč, a to:
a) snížení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace o částku 1.200.000 Kč,

2.

3.
4.

b) snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu
roku o částku 1.500.000 Kč,
úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 22.601.307 Kč:
a) snížení ukazatele číslo akce 0491891456 – Základní škola a Mateřská škola pro
tělesně postižené, Liberec, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu domova
mládeže, Zeyerova 31, Liberec o částku 5.814.090 Kč,
b) snížení ukazatele číslo akce 0491931433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu
Truhlářská ul. „B“, Liberec o částku 18.350.000 Kč,
c) zavedení nového ukazatele číslo akce 0491960000 – Pořízení nového školského
portálu EDULK.cz ve výši 1.562.783 Kč,
snížení kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:
ukazatel číslo akce 0487080000 – EDULK.cz o částku 1.562.783 Kč,
navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 2.700.000 Kč, z toho:
a) zavedení nového ukazatele akce číslo 04502811430 – Střední zdravotnická škola,
Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace – Oprava elektroinstalačních
rozvodů ve výši 1.200.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele akce číslo 04502821442 – Střední škola gastronomie
a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace – Pořízení projektové
dokumentace pro opravu střechy u objektu Centrum Králův Háj, Liberec ve výši
250.000 Kč,
c) zavedení nového ukazatele akce číslo 04502831407 – Gymnázium Ivana Olbrachta,
Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace – Rekonstrukce kotelny ve
výši 1.150.000 Kč,
d) zavedení nového ukazatele akce číslo 04502841448 – Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – Záměr opravy
hospodářské budovy v areálu Krajského statku Frýdlant ve výši 100.000 Kč,

5.

navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, v celkové výši 24.164.090 Kč, a to:
a) zavedení nového ukazatele číslo akce 0491931433 – Střední škola strojní, stavební
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a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce
objektu Truhlářská ul. „B“, Liberec ve výši 17.000.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele číslo akce 1491201474 – Dětský domov, Jablonec nad
Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou ve výši 1.350.000 Kč,
c)

zavedení nového ukazatele číslo akce 0491891456 – Základní škola a Mateřská
škola pro tělesně postižené, Liberec, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu
domova mládeže, Zeyerova 31, Liberec ve výši 3.000.000 Kč,
d) zavedení nového ukazatele číslo akce 1491210000 – Rekonstrukce Krajského statku
Frýdlant ve výši 2.814.090 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2020.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

30

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (28.) Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce
Nadační fond severočeských olympioniků, projekt s názvem „Setkání olympioniků“
Překladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 88/VI/20/ZK
Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce Nadační
fond severočeských olympioniků, projekt s názvem „Setkání olympioniků“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Nadačního fondu severočeských olympioniků se sídlem Souběžná 2763/15, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO: 28740297, o změnu názvu a účelu projektu „Setkání olympioniků“,
na jehož realizaci byla schválena dotace z rozpočtu Libereckého kraje usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
schvaluje
1. změnu názvu a účelu projektu „Setkání olympioniků“ s tím, že výše dotace a závazné
parametry se nemění:
Název příjemce

Název projektu

Účel projektu
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Nadační fond
severočeských
olympioniků

„Setkání olympioniků“

Původní účel projektu:
Cílem je humanitární, sociální a zdravotní
podpora bývalých olympioniků-reprezentantů
starší 60 let věku a poděkování za
reprezentaci, kterou se zapsali do bohaté
historie naší země. Program-slavnostní oběd,
kulturní vystoupení, ocenění jubilantů.
Nový účel projektu:
Realizace ocenění olympioniků, poděkování
za reprezentaci

2.

znění dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
č. OLP/1483/2019, uzavřené mezi Nadačním fondem severočeských olympioniků, IČO:
28740297, a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě
OLP/1483/2019 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

31

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (29.) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3485/2020 z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji
– prodloužení termínu realizace projektu
Překladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Ing. Petr Beitl, předseda výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Informoval, že výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu projednal předložené body
č. 29, 30 a doporučuje předložené materiály schválit.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 89/VI/20/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3485/2020 z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji – prodloužení
termínu realizace projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace, Spolku pro zvelebení jindřichovického kostela Campana, se sídlem
Jindřichovice pod Smrkem 59, IČ: 08177244, o prodloužení termínu realizace projektu „Za
hudbou do Jindřichovic“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu
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Libereckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 336/20/ZK ze dne
22. září 2020,
rozhoduje
o prodloužení termínu realizace projektu „Za hudbou do Jindřichovic“ z 31. prosince 2020 na
30. června 2021, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z
19. února 2021 na 19. srpna 2021,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3485/2020 z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji na projekt „Za
hudbou do Jindřichovic“, uzavřené dne 11. listopadu 2020 mezi Libereckým krajem
a Spolkem pro zvelebení jindřichovického kostela Campana
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci
č. PM 168/2020.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

32

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (30.) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/1175/2020 z rozpočtu
Libereckého kraje, oblast podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch,
a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/1751/2020 z Dotační fondu
Libereckého kraje, programu č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Překladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 90/VI/20/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/1175/2020 z rozpočtu Libereckého
kraje, oblast podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, a dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/1751/2020 z Dotační fondu Libereckého kraje,
programu č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace – Obce Ždírec, IČO 00673463, se sídlem Ždírec 7, 472 01 Ždírec,
o změnu termínu realizace projektu „Obnova památkově chráněné komunikace
v Bořejově“ 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,
2) žádost příjemce dotace
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se změnou termínu realizace a změnou závazných parametrů smlouvy
projektu „Vzorkovna malírny okenních skel Okrouhlá – restaurátorské práce v objektu na
pozemku parc. č. 563 – III. etapa“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního
programu Libereckého kraje, podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/20/ZK
ze dne 23. 6. 2020,
rozhoduje
1) o změně termínu realizace projektu „Obnova památkově chráněné komunikace
v Bořejově“ z 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021, o prodloužení termínu pro podání vyúčtování
z 19. 2. 2021 na 20. 5. 2021,
2) o změně závazných parametrů projektu „Vzorkovna malírny okenních skel Okrouhlá
– restaurátorské práce v objektu na pozemku parc. č. 563 – III. etapa“, z těchto:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Restaurování a rekonstrukce vitrají

m2

21,4

na tyto nové:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Kompletní restaurování zbývající části
vitraje C

m2

12,0

Částečné restaurování a rekonstrukce
vitrají oken v přízemí stěn P1, P2, P3,
P4 a P5

m2

9,4

Osazení vitraje okna A ve stěně P5

m2

14,0

o změně termínu realizace projektu „Vzorkovna malírny okenních skel Okrouhlá
– restaurátorské práce v objektu na pozemku parc. č. 563 – III. etapa“ z 31. 12. 2020 na 30. 6.
2021, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021,
schvaluje
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1175/2020 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
památkově chráněné komunikace v Bořejově“, uzavřené dne 3. 7. 2020 mezi Obcí Ždírec
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu a změna
termínu pro podání vyúčtování projektu,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1751/2020 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 „Vzorkovna
malírny okenních skel Okrouhlá – restaurátorské práce v objektu na pozemku parc. č.
563 – III. etapa“, uzavřené dne 13. 7. 2020 mez
a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna závazných parametrů smlouvy, změna termínu
realizace a vyúčtování projektu
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a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 31. 12. 2020
2) Ing. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky ke
smlouvám č. 1 ke smlouvě č. OLP/1175/20200 a č. 1 ke smlouvě č. OLP/1751/2020
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

33

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. (31.) Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje
Překladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Bc. Mlejnková, předsedkyně výboru zdravotnictví
Informovala, že výbor zdravotnictví projednal předložené body č. 31, 53 a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 91/VI/20/ZK
Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO:
46744991, a to z důvodu navýšení hodnoty nemovitého majetku u staveb
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat
ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace
o schválení nové Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec.
Termín: 15. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

34

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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33. (32.) Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace
z Programu obnovy venkova – obec Noviny pod Ralskem
Překladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Mgr. Horinka, předseda výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova
Informovala, že výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova projednal
předložené body č. 32, 33, 43. d), e) a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit
v předloženém znění. Body č. 51 a 52 výbor neprojednal, neměl je k dispozici.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 92/VI/20/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Noviny pod Ralskem
Zastupitelstvo 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,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Přestavba č. p. 22 Noviny pod Ralskem
na obecní úřad“ z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021 a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2021 na 19. 2. 2022,
schvaluje
dodatek 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 ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

35

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. (33.) 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
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a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III -NZÚ“
Překladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál. Požádal členy zastupitelstva kraje o podporu v hlasování.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 93/VI/20/ZK
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“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu 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:
- ve výši 27.486.951,27 Kč na nerozepsané rezervy, v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
- ve výši 750.000Kč se zavádí nové dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, pro
jednotlivé konečné už ivatele v rámci projektu Kotlíkové dotace III – NZÚ,
- 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 Kč,
c) v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na
kofinancování IROP a TOP o částku 28.091.910,50 Kč
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup,
2.

Termín: 31. 01. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
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HLASOVÁNÍ Č.:

36

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (34.) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 43 – obec
Horka u Staré Paky – vodovod, kanalizace
Překladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Vladimír Stříbrný, předseda výboru životního prostředí a zemědělství
Informoval, že výbor životního prostředí a zemědělství projednal předložené body č. 34, 35,
36 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 94/VI/20/ZK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 43 – obec Horka
u Staré Paky – vodovod, kanalizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obec Horka u Staré
Paky
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, informovat
obec Horka u Staré Paky o usnesení zastupitelstva kraje.
Termín: 08. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

37

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (35.) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2322/2016 o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje Městu Semily na organizační zajištění akcí
Dožínkové slavnosti „Semilský pecen“
Překladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 95/VI/20/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2322/2016 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje Městu Semily na organizační zajištění akcí Dožínkové
slavnosti „Semilský pecen“
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Města Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČ 00276111,
o změnu termínu konání akce Dožínkové slavnosti „Semilský pecen,“ na jejíž realizaci byla
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 247/16/ZK ze dne 31. 5. 2016 schválena
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, z roku 2020 na rok 2022,
rozhoduje
o změně termínu realizace akce Dožínkové slavnosti „Semilský pecen“ z období 1. 1. 2020
- 31. 12. 2020 na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 z důvodu zrušení akce v roce 2020
v důsledku opatření souvisejících s pandemií Covid - 19,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2322/2016 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Městem Semily, se sídlem Husova
82, 513 01 Semily, IČ 00276111, na organizační zajištění akcí Dožínkové slavnosti
„Semilský pecen“, který zohlední změnu termínu realizace a souvisejících smluvních
podmínek
a ukládá
1. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství,
informovat příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 31. 12. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, dodatek
č. 1 ke smlouvě č. OLP/2322/2020 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020

HLASOVÁNÍ Č.:

38

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. (36.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 386/20 – zapojení příjmů do rozpočtu
Libereckého kraje 2020, odbor životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených
poplatků za znečišťování ovzduší a zapojení pokuty za přestupek způsobený společností
GPÚ, spol. s r.o. do kapitoly 91708 – Transfery, ukazatel hospodaření s odpady
Překladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 96/VI/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 386/20 – zapojení příjmů do rozpočtu
Libereckého kraje 2020, odbor životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených
poplatků za znečišťování ovzduší a zapojení pokuty za přestupek způsobený společností
GPÚ, spol. s r.o. do kapitoly 91708 – Transfery, ukazatel hospodaření s odpady
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 386/20, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2020:
1. navyšují se příjmy Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 238.136,25 Kč, a to:
a) z titulu daňových příjmů, dosud uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší ve
výši 225.636,25 Kč,
b) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši 12.500
Kč,
2. navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 238.136,25 Kč v kapitole 917 08 – Transfery, specifický
ukazatel Sanace staré ekologické zátěže v Srní – Ing. V. Ladýř - LADEO
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok
2020.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

39

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (43.) Písemná informace: n) Silnice LK a.s. – třetí dílčí zpráva analýzy efektivity
hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti
a auditu vybraných transakcí a smluvních vztahů
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál. Tato analýza byla zpracována firmou Nexia AP a.s. Dne
21. 12. 2020 od 15 hodin byl seminář pro všechny členy ZK, ale účast byla velmi nízká.
Zpráva kompletně píše o výsledcích auditu ve společnosti Silnice LK. Vše je uvedeno
v důvodové zprávě i v přílohách materiálu. Dotazy se hodně týkají úlohy dozorčí rady. V radě
kraje budou schvalovány kontrolní procesy a budou nastaveny nejen v této společnosti, ale i
v ostatních.
Diskuze:
Ing. Petr Správka, předseda představenstva Silnice LK
Informoval, že ze všech dílčích zpráv zpracoval prezentaci a zjištění je takové, že se nikdy
nesetkal s tím, aby akciová společnost takto hrubě porušovala základní věci jako péči řádného
hospodáře apod. Shrnutí obsahovala 6 bodů, a to je PHM, jakým způsobem se nakládá
s nevyužívaným majetkem, jakým způsobem se převzala firma a na konci roku 2020 to
vypadá, že firma je převzata se schodkem -54 mil. Kč. Dále je ve zprávě uvedeno, jak firma
přistupovala k nákupu nové techniky. Jakým způsobem obcházela zadávání veřejných
zakázek. Jakým způsobem bylo veřejné řízení a přitom byl znám dopředu jediný vítěz. Dále
docházelo ke zkreslování hospodářských výsledků za posledních 5 let. Sdělil, že na všechny
dotazy odpoví na „půdě“ krajského úřadu, výboru nebo na zastupitelstvu kraje. Všechny
závěry byly vždy kontrolovány právní kanceláří a právní kancelář potvrdila trestní činy
z několika důvodů a to:
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ,
zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle
§ 256 TrZ,
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porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 TrZ,
pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle 257 TrZ,
zkrácení daně poplatků a podobné povinné platby § 240, 254 TrZ.
Jsou dvě možnosti, které vychází a to max. neschopnost managementu společnosti či
představenstva. Je důležité vědět, že za 4 měsíce, co je nové představenstvo, tak se ke konci
roku 2020 dostala společnost do kladných čísel. Momentálně se nachází +7 mil. Kč. Po
proběhlé restrukturalizaci je chod společnosti lepší. Dále informoval jako předseda
představenstva a Petr Šimoník jako místopředseda představenstva, že pokud má někdo nějaké
otázky tak, aby se to řešilo formou výborů, jednání zastupitelstva kraje, ale hlavně, aby se vše
řešilo na „půdě“ krajského úřadu. A nikoliv navštěvovat firmu, protože je to porušení zákona
o korporacích. Upozornil na to, z důvodu toho, že když přišel ráno do kanceláře, tak tam byl
přítomen za panem Šimoníkem Ing. Kříž a Josef Chuchlík.
Mgr. Horinka
Reagoval jako bývalý předseda dozorčí rady a ostatní kolegové se scházeli pravidelně každý
měsíc. DR Silnice LK bývalého volebního období. V roce 2017 byl proveden forenzní audit a
nebylo shledáno nic, co by bylo pochybením a hlavně co by se týkalo PHM. DR byl v roce
2018 předložen dodatek a DR ho vzala na vědomí. Je chybou, že si ho nikdo nepamatuje a
členové DR si ho asi nepřečetli. A uznává chybu DR v plné odpovědnosti. Myslí, že nebylo
žádné pochybení. Domnívá se, že se snažili vše řešit zodpovědně. Výsledky, které se nyní
objevují, nejsou potěšující, podali rezignaci a budou svou funkci vykonávat zcela zdarma.
Dokud nebude nová DR zvolena, tak jsou k dispozici.
Martin Půta
VH projednávala materiály jednou za půl roku a vše bylo předloženo na „růžovo“. Letos v
březnu se to začalo ukazovat, protože se začaly škrtat finanční prostředky a od předsedy DR
se dozvěděl, že pokračuje ve firmě další nákup techniky.
Josef Chuchlík
Potvrdil dnešní schůzku s panem Šimoníkem ve firmě Silnice LK. Celá schůzka proběhla na
základě jednání z 21. 12. 2020, kdy se konal výbor dopravy. Na výboru projednali usn., které
se týkají Silnic LK a představení dílčí zprávy. Na jednání výboru se domluvili, že to nebudou
projednávat detailně, ale komplexně. Tudíž si vyžádal schůzku s panem Šimoníkem. Schůzka
byla v duchu informací o průběhu celého šetření a jeho názorech na chod firmy Silnice LK.
Na této schůzce neproběhlo nic znepokojujícího. Přidal se v polovině schůzky i Ing. Správka.
Dál na programu jednání výboru bude v lednu 2021. Výbor dopravy musí mít dostatek
informací a chod Silnic LK, ale i všech orgánů týkajících se odboru dopravy. Data musí být
validní a pravidelně deklarovaná nezávislými společnostmi. Překvapuje ho, že si myslí, že
schůzka byla neoprávněná.
Martin Půta
Požádal Ing. Svitáka a členy DR, aby se zjistili, kolik zastupitelů má nějakou obchodní
spojitost s krajskými společnostmi.
Mgr. Dvořák
Požádal, aby se ve zprávě objevila i vyjádření bývalých členů představenstva k dané
problematice.
Ing. Správka
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Odpověděl Mgr. Dvořákovi, že ke každé zprávě se mělo možnost představenstvo vyjádřit.
Bývalí členové byli pozváni i na řádné představenstvo společnosti. U druhé zprávy se
kolegové omluvili a měli měsíc na to se vyjádřit, ale neučinili tak. Ke třetí zprávě napsali, že
se nechtějí a nebudou vyjadřovat.
Dále reagoval na pana Chuchlíka a nechce dnešní schůzku nějak hodnotit, jen znovu
zopakoval, že existuje zákon o korporacích a byl by rád za jeho dodržování.
Ing. Kříž
Potvrdil slova pana Chuchlíka. Jednali v rámci informativní schůzky.
Josef Chuchlík
Reagoval na Ing. Správku. Vysvětlil, že schůzka byla domluvena s panem Šimoníkem a
netušil, že s Ing. Správkou sedí v kanceláři. Ing. Správka se ke schůzce též přidal a viděl, že
není problém v jednání.
Dále reagoval na Martina Půtu, který by si měl poslechnout záznam z jednání výboru
dopravy, kde je uvedeno, že nechtěli řešit danou situaci na výboru, protože nebyly poskytnuty
veškeré potřebné informace. Domnívá se, že když Silnice LK spadají pod výbor dopravy, tak
je důležité, aby měli členové výboru všechny potřebné informace.
Ing. Canov
Sdělil, že byl předsedou DR v letech 2012-2016. Smlouvy na odběr nafty byly podepsány
dříve, než se stal předsedou DR. Poté byly PHM kontrolovány forenzním auditem. Smlouva o
PHM nešla vypovědět. Upozornil, že se v analýze vyskytuje porušení výběrových řízení a tím
by se měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nikde se nedočetl, že by ÚOHS
toto řešil.
Markéta Červinková
Poděkovala Ing. Správkovi za prezentaci a za to, že díky ní začala této problematice rozumět.
Mgr. Richter
Podpořil Martina Půtu v postupech o krajích a o korporacích.
Ing. Sviták
Poděkoval Mgr. Richterovi. Nešlo o tajení informací při schůzce, ale o to, že je to proti
zákonu o korporacích.
Ing. Volfová
Souhlasí s tím, že se odhalují záležitosti, které se měli odhalovat již dříve. Již v roce 2017 se
měl měnit management, ale z nějakých důvodů se to nepovedlo. Tenkrát proti tomu hlasovala
sama. Nebyl argument to, že není žádný uchazeč vhodný a nezopakovalo se výběrové řízení.
Martin Půta
Upozornil na správné volební období, které bylo 2016-2020. Na nesrovnalost mohl přijít
např. dopravní výbor, členové DR, členové valné hromady. Hrát si hru, kdo za to může je asi
nyní zbytečné.
Ing. Linek
Sdělil, že se stali svědkem útoku skupiny, která chtěla ukrást firmu, která má pro LK
obrovskou hodnotu a dělala to velmi dobře, aby se firma dostala do bankrotu. Předal Ing.
Svitákovi manažerské shrnutí, což je cca 90 stran, kde jsou uvedeny nejdůležitější věci.
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Kdokoliv bude potřebovat odpovědět na cokoliv kolem auditu tak, ať se na Ing. Lineka nebo
Ing. Správku obrátí. Nikdo jiný žádné odpovědi sdělit nemůže. Firma má obrovskou hodnotu
a perspektivu. Do konce února 2021 bude zpracován nový ceník letní údržby.
Josef Chuchlík
Požádal auditory firmy Nexia AP, aby je vynechali z diskuze. Ing. Linek u schůzky nebyl,
tudíž se mu nelíbí jeho závěry.
Martin Půta
Požádal právní odbor, aby na jednání předsedů zastupitelských klubů, připravili informace
ohledně práv a povinností člena zastupitelstva kraje.
Členové zastupitelstva kraje vzali tuto písemnou informaci na vědomí a hlasovali o ní. Číslo
usnesení bude k této písemné informaci přiděleno, až bude vzat na vědomí celý bod č. 43
Písemné informace.
HLASOVÁNÍ Č.:

40

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

Přestávka 16.05 – 16.20 hodin.
39. (37.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 384/20 – navýšení příjmů kraje,
snížení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy a navýšení výdajů v
kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III.
třídy ve vlastnictví kraje“
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Josef Chuchlík, předseda výboru dopravy
Informoval, že výbor dopravy projednal předložené body č. 37 – 42, 43. n), 56, 57
a doporučil je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 97/VI/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 384/20 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů
v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. č. 384/20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 14.444.120 Kč, a to u akce:
a) účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů
na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2020 ve výši
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9.393.268 Kč,
b) III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou ve výši 2.356.356 Kč,
2.
3.

c) OK III/29024 (Ostrý roh), Jablonec nad Nisou ve výši 2.694.496 Kč,
snižují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy u akce „Rekonstrukce ulice
Kodešova, Frýdlant „ ve výši 7.220.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši
21.664.120 Kč tak, že se:
a)

snižují výdaje v celkové výši 850.846 Kč, a to:
- u akce „III/29024 Lukášov, oprava propustku“ ve výši 904 Kč,
- u akce „III/28745 Zbytky - Velké Hamry“ ve výši 52.659 Kč,
- u akce „Most 284-009 u č.p. 96 v Dolní Nové Vsi n./P.“ ve výši 122.700 Kč,
- u akce „III/26817 a III/2774 hr. kraje - Cetenov - Všelibice“ ve výši 674.583 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 22.514.966 Kč,
- u akce „III/26836 Lindava“ ve výši 4.603.403 Kč,
- u akce „II/289 Bořkov“ ve výši 2.038.609 Kč,
- u nespecifikované rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
6.479.686 Kč,
- u nespecifikované rezervy týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ve výši 9.393.268 Kč
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. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

41

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

40. (38.) Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2020)
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 98/VI/20/ZK
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2020)
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložený dokument „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace
2020)“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
aktualizaci dokumentu „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace
2021)“.
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Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

42

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (39.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 397/20 - úprava výdajů v kapitole 917
06 – Transfery, odbor dopravy; individuální dotace v oblasti dopravy
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 99/VI/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 397/20 - úprava výdajů v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy; individuální dotace v oblasti dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Města Rokytnice nad Jizerou, Horní
Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057, na projekt pod názvem
„Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, napojení na Greenway Jizera“,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 397/20, kterým se v rámci kapitoly 917 06 –
Transfery, odbor dopravy:
1. snižují výdaje v celkové výši 870.672 Kč, a to u akce:

2.

a) rekonstrukce II/278 Osečná, ul. Českodubská ve výši 370.672 Kč,
b) PD Greenway Jizera úsek Líšný – Železný Brod ve výši 500.000 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 870.672 Kč, a to u akce:
a)

administrace a předprojektová příprava - cyklostezka Svaté Zdislavy ve výši 120.000
Kč,
b) rekonstrukce lávky pod mostem u „Kroupů“, napojení na Greenway Jizera ve výši
680.672 Kč,
c) přírodě blízké stezky pro terénní cyklistiku – okolí Polevska ve výši 70.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže uvedenému žadateli o
dotaci na projekty ve výši 680.672 Kč
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu

00276057
Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512
44 Rokytnice nad Jizerou
Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, napojení na
Greenway Jizera
Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, která spojuje
místní části Dolní Rokytnice nad Jizerou a Blansko
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v Jablonci nad Jizerou
Rekonstrukce lávky
ks
1

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

3.403361,43
20
680.672
neinvestice
30.3.2020 – 10.7.2020

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4053/2020 v
rámci podpory rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, která propojuje místní části Dolní
Rokytnice nad Jizerou a Blansko v Jablonci nad Jizerou, mezi Libereckým krajem a Městem
Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy,
informovat o přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace,
2.

Termín: 08. 01. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/4053/2020,

3.

Termín: 15. 02. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na
rok 2020.
Termín: 31. 01. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

43

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (40.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 393/20 – navýšení příjmů kraje a
navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost“; příspěvek od Mikroregionu Český ráj a od Města Semily
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 100/VI/20/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 393/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“;
příspěvek od Mikroregionu Český ráj a od Města Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 393/20, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje o celkovou částku 59.144 Kč, a to:
a) vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši 9.144 Kč,
b) vybrané od Mikroregionu Český ráj ve výši 50.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost“ ve výši 59.144 Kč
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. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

44

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

43. (41.) Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 101/VI/20/ZK
Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši
15.000.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2, pro rok 2021,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č.
OLP/4042/2020 ve výši 15.000.000 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. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č.
OLP/4042/2020 k podpisu hejtmanovi.
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Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

45

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (42.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/20 – snížení výdajů v kapitole 917
06 - Transfery, odbor dopravy, akce „Nákup odbavovacích zařízení oblast Východ“,
snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „výkupy
pozemků“ a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci
„dopravní obslužnost autobusová
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Ing. Volfová
Vznesla dotaz k tomuto materiálu, kdy v důvodové zprávě je uvedeno „Původně odbor
dopravy očekával finanční prostředky od dopravce ČSAD Liberec, a.s. týkajících se
závěrečných ročních vyúčtování úhrady kompenzace vzniklé zajišťováním dopravní
obslužnosti za období roku 2019 (5.132.457,18 Kč – vyúčtování za prosinec 2020 a
5.339.624,00 Kč – vyúčtování netto smlouvy za celý rok 2020). Finanční prostředky v celkové
výši 10.472.081,18 Kč nebudou zatím dopravcem ČSAD Liberec, a.s., poukázány na bankovní
účet Libereckého kraje. Předpoklad vrácení je příští rok, aby z těchto financí mohla být zpět
navýšena akce „Nákup odbavovacích zařízení oblast Východ“ v kapitole 917 06 – Transfery,
odbor dopravy.“ A k tomuto vznesla dotaz týkající se časového horizontu uskutečnění.
Požádala o ohraničení časového limitu.
Ing. Sviták
Souhlasí s tím, co říkala Ing. Volfová. V prvním čtvrtletí bude dohoda o narovnání
kompenzace, která bude následně předložena radě kraje ke schválení. Do rady kraje bude za
každé čtvrtletí předložena zpráva o hospodaření ČSAD Liberec a.s., tj. leden-březen a do RK
nejpozději 30. 4. 2021, atd.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 102/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/20 – snížení výdajů v kapitole 917 06 Transfery, odbor dopravy, akce „Nákup odbavovacích zařízení oblast Východ“, snížení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „výkupy pozemků“ a
navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost autobusová
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 396/20, kterým se:
1. snižují výdaje v celkové výši 18.000.000 Kč, a to:
a) v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy z akce „Nákup odbavovacích zařízení
oblast Východ“ o částku 10.000.000 Kč,
b) v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy z akce „výkupy pozemků“ o
částku 8.000.000 Kč,
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2.

navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost autobusová“ o částku 18.000.000 Kč
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. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

46

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. (43.) Písemné informace
Překladatelé: členové rady kraje
Písemné informace a) a n) již byly projednány.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 103/VI/20/ZK
Písemné informace
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2020 (projednáno za bodem č.
a)
12)
b)
Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2020 v roce 2021
c)
Harmonogram jednání rady kraje na období leden až prosinec 2021
d)
Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 – rok 2019
e)
Ukončení projektu „Centrum odborného vzdělávání LK gastronomie a služeb –
SŠGS Liberec, p. o.“ v průběhu přípravy
f)
Výzva Libereckého kraje vůči Ministerstvu životního prostředí České republiky
k uplatnění škod vzniklých v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów
g)
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 11. 11.
2020 do 1. 12. 2020
h)
Organizace s regionálním přesahem v Libereckém kraji
i)
Přehled Komisí Rady Libereckého kraje
j)
Poskytnutí OOP (Ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
zaměstnancům středních škol a školských poradenských zařízení zřizovaných
Libereckým krajem pro zabezpečení zdraví a schválení předávacího protokolu
l)
Reakce Statutárního města Jablonec nad Nisou na společnou deklaratorní
nabídku LK a SML na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecko
m)
Stanovisko Parlamentního institutu ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon č.
128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č.
586/1992 Sb., o daních z příjmu, s právem EU
n)
Silnice LK a.s. – třetí dílčí zpráva analýzy efektivity hospodaření a potenciálů
optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti a auditu
vybraných transakcí a smluvních vztahů (projednáno před bodem č. 37)
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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předložené písemné informace
a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2020,
b) Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2020 v roce 2021,
c) Harmonogram jednání rady kraje na období leden až prosinec 2021,
d) Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 – rok 2019,
e) Ukončení projektu „Centrum odborného vzdělávání LK gastronomie a služeb – SŠGS
Liberec, p. o.“ v průběhu přípravy,
f)

Výzva Libereckého kraje vůči Ministerstvu životního prostředí České republiky k
uplatnění škod vzniklých v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów,
g) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 11. 11. 2020 do 1.
12. 2020,
h) Organizace s regionálním přesahem v Libereckém kraji.
i) Přehled Komisí Rady Libereckého kraje,
j) Poskytnutí OOP (Ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
zaměstnancům středních škol a školských poradenských zařízení zřizovaných
Libereckým krajem pro zabezpečení zdraví a schválení předávacího protokolu,
l)

Reakce Statutárního města Jablonec nad Nisou na společnou deklaratorní nabídku LK a
SML na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecko,
m) Stanovisko Parlamentního institutu ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, s právem EU,
n) Silnice LK a.s. – třetí dílčí zpráva analýzy efektivity hospodaření a potenciálů
optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti a auditu vybraných
transakcí a smluvních vztahů.
HLASOVÁNÍ Č.:

47

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

46. (45.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/20 – navýšení nedaňových příjmů
kraje z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole
931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 104/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/20 – navýšení nedaňových příjmů kraje z
titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 406/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje o
celkovou částku 1.363.231,30 Kč z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky)
příspěvkovým organizacím a institucím Libereckého kraje (příloha č. 2), a současně se
navyšují celkové výdaje kraje o uvedenou částku v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor
kancelář hejtmana – Nouzový stav 2020 II. (říjen 2020)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet
Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

48

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (46.) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový
Bor
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Mgr. Dvořák
Poděkoval za tuto dotaci. Na stůl již obdržel žádosti od některých umělců. Sdělil u tohoto
bodu střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 105/VI/20/ZK
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o navýšení dotace, která byla odsouhlasena usnesením č. 227/20/RK pro Město Nový Bor,
IČO: 00260771, na akci Mezinárodní sklářské sympozium IGS, z celkové částky 1.000.000
Kč na částku 1.100.000 Kč s tím, že částka 500.000 Kč již byla příjemci poskytnuta na
realizaci projektu v roce 2018 a částka 600.000 Kč bude příjemci poskytnuta na realizaci
projektu v roce 2021,
schvaluje
znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/2301/2016
mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor, IČO: 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473
01, Nový Bor, kterým se navyšuje poskytnutá neinvestiční účelová dotace na akci
Mezinárodní sklářské symposium IGS
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit dodatek č. 1
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020
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HLASOVÁNÍ Č.:

49

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

48. (47.) Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál. Informoval, že v březnu bylo provedeno cca 300 testů
denně na území LK a nyní je to 2000 testů denně. LK podpořil ve vybavení všechny
nemocnice v kraji. Všem za to poděkoval.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 106/VI/20/ZK
Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o darování Automatického izolátoru nukleových kyselin ZyBio EXM3000 a Izolačního kitu
nukleových kyselin pro EXM3000 pořízených z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid19“ Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit další nezbytné kroky.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

50

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. (48.) Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
Krajské nemocnici Liberec, a.s., a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., pořízeného z
veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
MUDr. Němeček, MBA
Sdělil u tohoto bodu možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 107/VI/20/ZK
Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Krajské
nemocnici Liberec, a.s., a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., pořízeného z veřejné
sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
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Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o darování Humid BH – Hihg flow jednotky, desinfikátoru, včetně stojanu, v celkovém počtu
6 kusů pořízených z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“ těmto obdarovaným
každému po dvou kusech:
a) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa,
b) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I –
Staré Město, 460 01 Liberec,
c)

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit další nezbytné kroky.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

52

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

50. (49.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/20 – úpravy v kapitole 931 01
Krizový fond a refundace nákladů školám vzniklých realizací krizového opatření
hejtmana
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 108/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/20 – úpravy v kapitole 931 01 - Krizový
fond a refundace nákladů školám vzniklých realizací krizového opatření hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/20 – úpravu v kapitole 931 01 - Krizový
fond Odbor kancelář hejtmana, a to snížení položky 5139 - Nákup materiálu jinde
nezařazený a navýšení položky 5321 - Neinvestiční transfery obcím ve výši 19.321,45
Kč v rámci ukazatele 03105010000 Nouzový stav 2020 bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2.

snížení částky refundace nákladů školám, které vznikly realizací krizového opatření na
základě rozhodnutí hejtmana číslo 2/2020/COV19, 6/2020/COV19, 11/2020/COV19,
19/2020/COV19, 21/2020/COV19, 24/2020/COV19 a 28/2020/COV19 v době
nouzového stavu, která byla schválena usnesením č. 248/20/ZK, o částku 300 Kč
(přeplatek Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19,
příspěvková organizace) a současně se zvýšením částky této refundace nákladů o částku
19.621,45 Kč (nedoplatek Základní škole, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková
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organizace), tj. na celkovou částku refundace nákladů ve výši 295.762,52 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet
Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

53

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. (50.) Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Sluneční Dvůr
Jestřebí
Překladatel: Mgr. Petr Tulpa
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 109/VI/20/ZK
Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Sluneční Dvůr Jestřebí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, se sídlem Jestřebí č. p. 126, Jestřebí, 471 61, a to z důvodu převzetí nového
nemovitého majetku do užívání
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit po schválení
materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení přílohy č. 1 ke zřizovací listině
uvedené příspěvkové organizace k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 15. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

54

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

52. (51.) Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro
společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok
2021
Překladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál. Informoval, že je přítomen Philipp Roden, ředitel Lipo.ink,
pro případné dotazy.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 110/VI/20/ZK
Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro
společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok
2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů, společnosti ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., IČO 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn, na
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu celkem do výše 16.998.216,58 Kč,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č.
OLP/3544/2020 z rozpočtu Libereckého kraje do výše 16.998.216,58 Kč, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO
48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení Smlouvy o
poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3544/2020
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

55

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

53. (52.) Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý
Liberecký kraj
Překladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Martin Půta představil projednávaný materiál a zeptal se Mgr. Ulvra zda souhlasí se svou
nominací.
Mgr. Ulvr
Sdělil, že se svou nominací souhlasí.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 111/VI/20/ZK
Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
si vyhrazuje
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ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
rozhodnutí o ustanovení politického zástupce Libereckého kraje pro místní Agendu 21 a
projekt Zdravý Liberecký kraj,
ustanovuje
s odkazem na platná Kritéria a Pravidla místní Agendy 21 Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje,
řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního
plánování a rozvoje venkova, pro období od 22. 12. 2020 do skončení jeho mandátu
zodpovědným politikem pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, průběžně informovat zastupitelstvo kraje o aktivitách
realizovaných v rámci místní Agendy 21 a projektu Zdravý Liberecký kraj.
Termín: 30. 06. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

56

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

54. (53.) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Překladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 112/VI/20/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo: 460 63, která se uskuteční dne 8. 1. 2021,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré
Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 8. 1. 2021,
navrhuje
A. Odvolat z dozorčí rady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se
sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63
zástupce kraje:
1) Mgr. Romana Barana,
a to ke
dni 8. 1. 2021,
2) Martina Půtu,
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3) Bc. Lenu Mlejnkovou,
ke dni 8. 1. 2021,

a to

4) Ing. Michala Kříže,
1. 2021,
5) prof. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph.D.,

a to ke dni 8.

, a to ke dni 8. 1. 2021,
6) MUDr. Přemysla Sobotku,
, a to ke dni 8. 1. 2021,
B. Jmenovat do dozorčí rady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se
sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63
jako zástupce kraje:
1) Bc. Lenu Mlejnkovou,
a to
ke dni 9. 1. 2021,
2) Martina Půtu,
o ke dni 9. 1. 2021,
3) Ing. Markétu Khauerovou,
a to ke dni 9. 1. 2021,
4) Ing. Jaroslava Knížka,
a to ke dni 9. 1. 2021,
5) Ing. Jarmilu Valešovou,
a to ke dni 9. 1. 2021,
6) MUDr. Přemysla Sobotku,
a to ke dni 9. 1. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460
01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, dne 8. 1. 2021, zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro
navržené usnesení valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 08. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

57

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

55. (54.) Změna zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace
Překladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 113/VI/20/ZK
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Změna zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, z důvodu změn v
nemovitém majetku
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení přílohy
č. 1 ke zřizovací listině k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

58

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

56. (55.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20 – převod finančních
prostředků mezi kapitolami 917 07 - Transfery odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, 914 07 - Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, a 912 07 - Účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádných účelových příspěvků z
kapitoly 912 07 - Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci
Překladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál. Požádala o úpravu usnesení:
a) v kapitole 917 07 se snižuje specifický ukazatel - Podpora projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb – ZÁŠTITA ve výši 190.000 Kč,
b)
c)

v kapitole 914 07 se snižuje rozpočtový ukazatel Propagace kultury Libereckého kraje ve
výši 170.000 Kč,
v kapitole 912 07 se navyšují výdaje o 360.000 Kč na financování mimořádných
účelových příspěvků - zavádí se nové dílčí ukazatele - Nákup venkovních výstavních
panelů ve výši 180.000 Kč, Nákup e-knih a elektronických databází ve výši 100.000 Kč,
Nahrávací a prezentační technika k projektu Regionální osobnosti 80.000 Kč.

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 114/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20 – převod finančních prostředků mezi
kapitolami 917 07 - Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 914
07 - Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a 912 07 - Účelové
příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, poskytnutí mimořádných účelových příspěvků z kapitoly 912 07 - Krajské
vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 07 Transfery odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu a kapitoly 914 07 - Působnosti
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a současně se navyšují výdaje kapitoly
912 07 Účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu následovně:
a) v kapitole 917 07 se snižuje specifický ukazatel - Podpora projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb – ZÁŠTITA ve výši 190.000 Kč,
b) v kapitole 914 07 se snižuje rozpočtový ukazatel Propagace kultury Libereckého kraje ve
výši 170.000 Kč,
c)

v kapitole 912 07 se navyšují výdaje o 360.000 Kč na financování mimořádných
účelových příspěvků - zavádí se nové dílčí ukazatele - Nákup venkovních výstavních
panelů ve výši 180.000 Kč, Nákup e-knih a elektronických databází ve výši 100.000 Kč,
Nahrávací a prezentační technika k projektu Regionální osobnosti 80.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

59

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Společné projednávání en bloc body č. 56 a 57.
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávané materiály en bloc.
Diskuze:
Mgr. Richter
K bodu č. 56 sdělil střet zájmu.
57. (56.) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2254/2019 o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro
Město Jilemnice na projekt „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších
- Jilemnice“
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 115/VI/20/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2254/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město
Jilemnice na projekt „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších Jilemnice“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 00275808, ze dne
30. 11. 2020 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projektová příprava
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– cyklostezka Martinice v Krkonoších – Jilemnice“ z důvodu narušení harmonogramu
projektové přípravy pandemií a s tím spojenými krizovými opatřeními,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v
Krkonoších – Jilemnice“ ze dne 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021 a se změnou termínu pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021, z důvodu
narušení harmonogramu projektové přípravy pandemií a s tím spojenými krizovými
opatřeními,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2254/2019, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších – Jilemnice“ ze dne 31.
12. 2020 na 30. 6. 2021 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
ze dne 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 30. 12. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2254/2019.
Termín: 30. 12. 2020

HLASOVÁNÍ Č.:

60

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

58. (57.) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3951/2018 o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro
Město Semily na projekt „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov u
Semil, Podolí“
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 116/VI/20/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3951/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Semily
na projekt „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost města Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČ 00276111, ze dne 11. 12. 2020, ve věci
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily
nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“, z důvodu složitých majetkoprávních vztahů,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily
nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“ ze dne 30. 12. 2020 na 31. 12. 2022 a se změnou
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2021 na 19. 2. 2023, z
důvodu složitých majetkoprávních vztahů,
schvaluje
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dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3951/2018, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“ ze dne
31. 12. 2020 na 31. 12. 2022 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu ze dne 18. 2. 2021 na 19. 2. 2023
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 30. 12. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3951/2018.
Termín: 30. 12. 2020

HLASOVÁNÍ Č.:

61

PRO:

39

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

59. (44.) Náměty a připomínky
Martin Půta
Informoval, že do konce prosince přijde očkovacích dávek a ty budou určeny pro
zdravotnický personál a malý počet zaměstnanců krajské hygienické stanice a zdravotnické
záchranné služby. Očkovací základna bude nyní v KNL. Po doručení dalších očkovacích
dávek bude rozptýlení do všech zdravotnických zařízení v celém LK, tak aby se mohlo
proočkovat, co nejvíce zdravotnického personálu.
Ing. Ramzer
Poděkoval všem za práci v tomto roce. Všem starostům vzkázal, aby poděkovali za
spolupráci při antigenním testování pedagogického personálu. Všem popřál hezké vánoční
svátky.
Ing. Tůma
Zeptal se na velkou opravu silnice, z čehož jedna je na Mnichovo Hradiště a druhá na Českou
Lípu. Na tyto dvě akce je směřováno hodně dotazů, které se týkají chybějícího vodorovného
značení krajnice a středu. Požádal vedení LK, zda by byla nějaká šance apelovat na firmu a
vodorovné značení by bylo doděláno ihned po ukončení akce. Všem též popřál hezké prožití
vánočních svátků.
Ing. Sviták
Sdělil Ing. Tůmovi, že zavolá Ing. Růžičkovi a toto vodorovné značení nějakým alespoň
provizorním způsobem zajistí.
Ing. Lípa
Požádal odbor životního prostředí, aby byl po novém roce uspořádán nějaký seminář na nový
zákon o odpadech, který je velmi nejasný, i kdyby byl přístupný online kvůli epidemiologické
situaci.
Václav Židek
Informoval, že na leden 2021 připravují dotazníky na obce, aby LK měl zpětnou vazbu, zda
novému zákonu o odpadech obce rozumí.
Ing. Lípa
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Doplnil, že nový zákon o odpadech komunikují i se svozovou firmou odpadů a ty tomu také
nerozumí. Domnívá se, že bude potřeba nějaká metodika k této problematice.
Martin Půta
Všem popřál hezké vánoční svátky a poděkoval za spolupráci.

Martin Půta ukončil 2./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 17.00 hodin.
Další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 26. 1. 2021 od 14 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Mgr. Jiří Ulvr

………………………………
Mgr. Roman Baran

………………………………
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
V Liberci, 26. 12. 2020

Zapsala: Bc. Iveta Kavanová
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