Z á p i s č. 1
z 1. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 12. 1. 2021
Přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková a Bc. Markéta
Berková

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 3./VI RK dne 15. 12. 2020 a z 6./VI mRK dne 21. 12. 2020.
1. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana,
v 8.00 hodin. Sdělil, že Martin Půta, hejtman, bude účasten jednání on-line. Navrhl, aby zápis
ověřili Ing. Květa Vinklátová a Ing. Zbyněk Miklík, zapisovatelkou dnešního jednání určil
Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 9
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Sviták se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 3./VI RK dne 15. 12. 2020 a z 6./VI mRK
dne 21. 12. 2020. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat
za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 3./VI RK dne 15. 12. 2020
a z 6./VI mRK dne 21. 12. 2020

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.

Vyhodnocení 2./VI zasedání
zastupitelstva kraje konaného dne
22. 12. 2020

6.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Rozpočtové opatření č. 3/21 – rozhodnutí Z pís. Martin Půta
o poskytnutí darů pro první novorozence
v Libereckém kraji v roce 2021

odb. kancelář
hejtmana

Z

Zápis z 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2021
7.

Strategie podpory dobrovolné požární
ochrany v Libereckém kraji 2021 - 2026
s výhledem do roku 2029 – koncepční
materiál ke způsobu financování

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Rozpočtové opatření č. 12/21, alokace
Z pís. Martin Půta
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021, kapitoly 926 01 – Dotační fond,
odboru kancelář hejtmana

odb. kancelář
hejtmana

9.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1859/2020
se Statutárním městem Jablonec
nad Nisou

odb. kancelář
hejtmana

10.

Rozpočtové opatření č. 7/21 – alokace
Z pís. Petr Tulpa
použitelných finančních zdrojů minulých
období do rozpočtu 2021, navýšení
kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU,
odbor sociálních věcí, na projekt
„Podpora a rozvoj služeb v komunitě
pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji“

odb. sociálních
věcí

11.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 5/21 – úpravy v kapitole 917 05
– Transfery, odboru sociálních věcí,
financování protidrogových služeb
z rozpočtu Libereckého kraje na rok
2021

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

12.

Rozpočtové opatření č. 2/21 – alokace
Z pís. Petr Tulpa
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021 v rámci kapitoly 923 05
- Spolufinancování EU, odbor sociálních
věcí, na projekt „Systémová podpora
práce s rodinou v Libereckém kraji“ (reg.
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535)

odb. sociálních
věcí

13.

Plná moc pro Mgr. Petra Tulpu k
zastupování Libereckého kraje za resort
sociálních věcí v programu Dotačního
fondu, individuálních dotací, záštit
s finanční podporou

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

14.

Dodatek č. 1 k uzavřeným smlouvám,
schváleným dne 1. 12. 2020 usnesením
č. 260/VI/20/RK – humanitární pomoc
obcím v době nouzového stavu – změna
termínu závěrečného vyúčtování dotace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí
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Z

Z

Z

Martin Půta
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15.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

16.

Žádost dědiců o prominutí dluhu ve výši
52.500 Kč – pohledávka Libereckého
kraje z titulu poskytnuté zálohy
z Dotačního fondu Libereckého kraje,
program 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny
NEPŘEDLOŽENO

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Nepředloženo
17.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 10/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Programu vodohospodářských akcí
2020 v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje
NEPŘEDLOŽENO

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Nepředloženo
18.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2021
- Potravinová banka Libereckého kraje,
z. s.

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

19.

Rozpočtové opatření č. 9/21 – alokace
Z pís. Václav Židek
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021 - navýšení výdajů v kapitole
914 08 – Působnosti, 917 08 - Transfery
a 920 08 - Kapitálové výdaje, odbor
životního prostředí a zemědělství

odb. životního
prostředí
a zemědělství

20.

Stanovení základních náhrad za
Z pís. Ing. Zbyněk
používání silničních motorových vozidel
Miklík
a stravného včetně stanovení průměrné
ceny pohonných hmot pro účely
poskytování tuzemských cestovních
náhrad na rok 2021

odb. ekonomiky

21.

Vyhlášení soutěže Památka roku
Libereckého kraje o cenu za nejlepší
realizaci obnovy nemovité kulturní
památky na území Libereckého kraje
za rok 2020

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

22.

Strategický plán 2020-2030 Křišťálové
údolí

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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Z
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23.

Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro příspěvkové
organizace resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu na rok 2021

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

24.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce
č. OLP/2847/2017 – plazmový displej
Samsung s příslušenstvím Krajské
vědecké knihovně Liberec, příspěvkové
organizaci

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

25.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

26.

Rozpočtové opatření č. 11/21 – alokace Z pís. Ing. Květa
použitelných finančních zdrojů minulých
Vinklátová
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021 - navýšení kapitoly 912 07
– Účelové příspěvky příspěvkové
organizace, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

27.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě
č. OLP/260/2020 „Kompletní příprava,
organizace, posouzení a vyhodnocení
nabídek pro získání úvěrových zdrojů
kraje od tuzemských bank a Evropské
investiční banky – dofinancování
projektu modernizace KNL – etapa
č. 1" uzavřené mezi Libereckým krajem
a Deloitte Advisory s.r.o. – posunutí
termínů

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

28.

Dohoda o narovnání – 1. elektrárenská

Mgr. René Havlík odb. právní

29.

Dodatek k memorandu uzavřenému
mezi Libereckým krajem, Jednotou
bratrskou, městem Frýdlant a městem
Hejnice
NEPŘEDLOŽENO

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
30.

Žádosti o poskytnutí individuálních
dotací z rozpočtu Libereckého kraje
v oblasti tělovýchovy a sportu
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Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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31.

Rozpočtové opatření č. 1/21 – alokace
Z pís. Ing. Dan Ramzer
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021 v rámci kapitoly 923 04
- Spolufinancování EU, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, v rámci
projektu Naplňování krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání Libereckého
kraje I (NAKAP LK I) – reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498,
projektu Naplňování krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání Libereckého
kraje II (NAKAP LK II) – reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282
a projektu Strategické plánování rozvoje
vzdělávací soustavy Libereckého kraje
(KAP LK) – reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000002

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, subjektům
zajišťujícím organizaci okresních
a krajských kol soutěží a přehlídek v roce
2021 – Domu dětí a mládeže Větrník,
Liberec, příspěvková organizace, Domu
dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa,
Škroupovo nám. 138, příspěvková
organizace, Domu dětí a mládeže Vikýř,
Jablonec nad Nisou, Podhorská 49,
příspěvková organizace, Středisku
volného času dětí a mládeže Semily,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
žadateli Tělovýchovná jednota LIAZ
Jablonec nad Nisou, z. s. na projekt
„Publikace k 75. výročí organizované
atletiky v Jablonci nad Nisou“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna kotle
v budově školního zahradnictví SOŠ
Liberec, p. o.“ Střední odbornou školou,
Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
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35.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Havárie kanalizace“ Střední
průmyslovou školou strojní
a elektrotechnickou a Vyšší odbornou
školou, Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

Předchozí písemný souhlas s přijetím
darů příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
37.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, program 6.3 Podpora projektové
přípravy, pro dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Frýdlantsko na projekt
„DUR Heřmanička“

Z

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

38.

„Cyklostezka podél silnice I/13 v obci
Bílý Kostel nad Nisou“ úsek
Cyklostezky sv. Zdislavy – podání
žádosti o dotaci, závazek
spolufinancování projektu

Z

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

39.

Majetkoprávní operace – koupě

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a)

pozemků v k. ú. Raspenava

b)

kupní smlouva
Majetkoprávní operace – koupě

40.

a)

pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou

b)

kupní smlouva
Majetkoprávní operace – přijetí daru

41.

a)

pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova

b)

darovací smlouva
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Majetkoprávní operace – budoucí koupě

42.

a)
b)

1.
2.

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemků v k. ú. Český Dub
budoucí kupní smlouva
Majetkoprávní operace – předběžný
záměr prodeje

43.

Z

části pozemku v k. ú. Pertoltice
pod Ralskem
části pozemku v k. ú. Svor

44.

Změna v nominaci zástupce Libereckého
kraje do Regionální stálé konference
Libereckého kraje

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

45.

Rozpočtové opatření č. 6/21 - úprava v
Z
kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí o poskytnutí
dotace z projektu „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“, programu
„Asistenční vouchery Libereckého kraje“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

46.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
„Záchrana pokladů z depozitářů
Severočeského muzea v Liberci "

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

47.

Rozpočtové opatření č. 8/21 – alokace
Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2021
do kapitoly 914 02 - působnosti, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů, kapitoly 917 02 - transfery,
odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, kapitoly 923 02
- spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů, kapitoly 926 02 - Dotační fond,
odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, kap. 923 14 – spolufinancování
EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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48.

Schválení projektových žádostí
do zásobníku projektů, rozhodnutí
o neposkytnutí dotací a změna
rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

49.

Pokyn na základě Rámcové příkazní
smlouvy č. OLP/3978/2018 – zadání
činností spojených s koordinací prací
pro rok 2021 v rámci naplňování
Akčního plánu Koncepce Chytřejší kraj
pro Liberecký kraj

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

50.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu: „Modernizace učeben
pro výuku cizích jazyků a IT na SŠHL
Frýdlant, p. o.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

51.

Žádost o změnu termínu realizace
projektů příjemce účelových dotací
z Regionálního inovačního programu
Ing. Dalibora Skácela

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

52.

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje

Z pís. člen rady kraje

Přehled veřejných zakázek projednaných
na 1./VI, 2./VI a 3./VI zasedání rady
kraje a na 1./VI, 2./VI, 3./VI, 4./VI, 5./VI
a 6./VI mimořádném zasedání rady kraje

Ing. Zbyněk Miklík

53.

Příprava 1. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 26. 1. 2021

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

54.

Rozšíření předmětu použití
mimořádného účelového příspěvku
Severočeského muzea v Liberci,
příspěvkové organizace na akci
„Umělecké dílo pro budovu
Severočeského muzea“

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

55.

Různé

-

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 16, 17, 29, 34 a 36 nejsou předloženy.
Mgr. Richter stáhl z programu bod č. 27.
Ing. Sviták sdělil, že bod č. 7 Strategie podpory dobrovolné požární ochrany v Libereckém kraji
2021 - 2026 s výhledem do roku 2029 – koncepční materiál ke způsobu financování, ke kterému
je přizván plk. Mgr. Jan Málek, je předřazen.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celém programu.
hlasování č. 2
pro
9
proti
0
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0

byl přijat
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3. (7) Strategie podpory dobrovolné požární ochrany v Libereckém kraji 2021 - 2026
s výhledem do roku 2029 – koncepční materiál ke způsobu financování
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Na jednání rady kraje byl přizván plk. Mgr. Jan Málek, HZS LK.
Plk. Mgr. Málek uvedl, že se jedná o dlouhodobý materiál, který má dvě základní části. První
částí je podpora vybavení a druhou část, je podpora kraje v rámci oprav a pořízení nové požární
techniky, při opravách požárních zbrojnic a pořízení mobilní požární techniky. Dále uvedl, že
podpora kraje je pro chod velmi důležitá.
Ing. Miklík a V. Židek poděkovali a vyjádřili obdiv hasičskému sboru v Libereckém kraji.
Ing. Sviták poděkoval za všechny přítomné a dodal, že jejich práce je pro všechny přínosem.
M. Půta poděkoval členům HZS LK za spolupráci.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1/21/RK
Strategie podpory dobrovolné požární ochrany v Libereckém kraji 2021 - 2026
s výhledem do roku 2029 – koncepční materiál ke způsobu financování
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Strategií podpory dobrovolné požární ochrany v Libereckém kraji 2021 - 2026 s výhledem
do roku 2029 – koncepčním materiálem ke způsobu financování
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit materiál Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání a schválení.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Mgr. Chýle uvedl, že nesrovnalosti, které Mgr. Richter uvedl, byly vzaty na vědomí a následně
opraveny po projednání bodu.
Ing. Miklík uvedl, že si všiml prodloužení termínů, kvůli nepodepsání smluv druhou smluvní
stranou. Navrhl, zda by se urgence podpisů druhých smluvních stran nemohla urychlit. Navrhl
na místo 3 měsíců, nejdéle po měsíci či po měsíci a půl.
Mgr. Havlík uvedl, že na poradě vedoucích odborů tento návrh k urychlení vznese.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
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ze sledování splněná usnesení č. 1101/12/RK, 1102/12/RK, 1103/12/RK, 1104/12/RK,
926/14/RK, 233/15/RK, 1897/16/RK, 713/18/RK, 1369/18/RK, 545/19/RK, 577/19/RK,
669/19/RK, 1638/19/RK, 1640/19/RK, 1707/19/RK, 1711/19/RK, 1896/19/RK, 2030/19/RK,
2118/19/RK, 2277/19/RK, 2279/19/RK, 2280/19/RK, 217/20/RK, 262/20/RK, 265/20/RK,
347/20/RK, 386/20/RK, 545/20/mRK, 672/20/RK, 696/20/RK, 697/20/RK, 711/20/RK,
732/20/RK, 774/20/RK, 870/20/RK, 890/20/RK, 1001/20/RK, 1002/20/RK, 1047/20/RK,
1053/20/RK, 1054/20/RK, 1078/20/RK, 1098/20/mRK, 1121/20/mRK, 1254/20/RK,
1277/20/RK, 1278/20/RK, 1279/20/RK, 1282/20/RK, 1283/20/RK, 1312/20/RK, 1383/20/RK,
1398/20/RK, 1428/20/mRK, 1436/20/mRK, 1468/20/RK, 1532/20/RK, 1538/20/RK,
1548/20/RK, 1555/20/RK, 1570/20/RK, 1574/20/RK, 1575/20/RK, 1611/20/RK,
1612/20/mRK, 1662/20/mRK, 1672/20/RK, 1673/20/RK, 1687/20/RK, 1734/20/RK,
1746/20/RK, 1768/20/RK, 1775/20/RK, 1776/20/RK, 1805/20/mRK, 1806/20/mRK,
1815/20/mRK, 1816/20/mRK, 8/VI/20/RK, 10/VI/20/RK, 14/VI/20/RK, 18/VI/20/RK,
19/VI/20/RK, 20/VI/20/RK, 22/VI/20/RK, 32/VI/20/RK, 33/VI/20/RK, 34/VI/20/RK,
37/VI/20/RK, 38/VI/20/RK, 41/VI/20/RK, 47/VI/20/RK, 49/VI/20/RK, 53/VI/20/RK,
68/VI/20/RK, 69/VI/20/RK, 86/VI/20/mRK, 88/VI/20/mRK, 92/VI/20/RK, 93/VI/20/RK,
94/VI/20/RK, 95/VI/20/RK, 96/VI/20/RK, 97/VI/20/RK, 100/VI/20/RK, 103/VI/20/RK,
105/VI/20/RK, 106/VI/20/RK, 107/VI/20/RK, 109/VI/20/RK, 110/VI/20/RK, 111/VI/20/RK,
115/VI/20/RK, 116/VI/20/RK, 117/VI/20/RK, 118/VI/20/RK, 119/VI/20/RK, 120/VI/20/RK,
121/VI/20/RK, 122/VI/20/RK, 126/VI/20/RK, 128/VI/20/RK, 129/VI/20/RK, 131/VI/20/RK,
135/VI/20/RK, 137/VI/20/RK, 138/VI/20/RK, 139/VI/20/RK, 140/VI/20/RK, 141/VI/20/RK,
142/VI/20/RK, 143/VI/20/RK, 144/VI/20/RK, 145/VI/20/RK, 146/VI/20/RK, 148/VI/20/RK,
149/VI/20/RK, 152/VI/20/RK, 153/VI/20/RK, 156/VI/20/RK, 157/VI/20/RK, 160/VI/20/RK,
161/VI/20/RK, 162/VI/20/RK, 163/VI/20/RK, 164/VI/20/RK, 166/VI/20/RK, 168/VI/20/RK,
169/VI/20/RK, 170/VI/20/RK, 171/VI/20/RK, 172/VI/20/RK, 175/VI/20/RK, 178/VI/20/RK,
179/VI/20/RK, 186/VI/20/RK, 188/VI/20/RK, 189/VI/20/RK, 192/VI/20/RK, 193/VI/20/RK,
195/VI/20/RK, 199/VI/20/RK, 200/VI/20/RK, 201/VI/20/RK, 203/VI/20/RK, 204/VI/20/RK,
205/VI/20/RK, 207/VI/20/RK, 210/VI/20/RK, 211/VI/20/RK, 213/VI/20/RK, 221/VI/20/RK,
222/VI/20/RK, 223/VI/20/RK, 224/VI/20/RK, 225/VI/20/RK, 227/VI/20/RK, 231/VI/20/RK,
232/VI/20/RK, 233/VI/20/RK, 234/VI/20/RK, 235/VI/20/RK, 236/VI/20/RK, 237/VI/20/RK,
238/VI/20/RK, 240/VI/20/RK, 243/VI/20RK, 244/VI/20/RK, 245/VI/20/RK, 246/20/VI/RK,
248/VI/20/RK, 250/VI/20/RK, 252/VI/20/RK, 253/VI/20/RK, 255/VI/20/RK, 258/VI/20/RK,
261/VI/20/RK, 264/VI/20/mRK, 266/VI/20/mRK, 268/VI/20/mRK, 271/VI/20/RK,
272/VI/20/RK, 273/VI/20/RK, 277/VI/20/RK, 279/VI/20/RK, 284/VI/20/RK, 286/VI/20/RK,
287/VI/20/RK, 288/VI/20/RK, 293/VI/20/RK, 294/VI/20/RK, 296/VI/20/RK, 298/VI/20/RK,
307/VI/20/RK, 308/VI/20/RK, 311/VI/20/RK, 312/VI/20/RK, 313/VI/20/RK, 314/VI/20/RK,
315/VI/20/RK, 316/VI/20/RK, 319/VI/20/RK, 321/VI/20/RK, 329/VI/20/RK, 333/VI/20/RK,
335/VI/20/RK, 338/VI/20/RK, 339/VI/20/RK, 340/VI/20/RK, 345/VI/20/RK, 346/VI/20/RK,
351/VI/20/RK, 352/VI/20/RK, 353/VI/20/RK, 354/VI/20/RK, 363/VI/20/RK, 364/VI/20/RK,
365/VI/20/RK, 366/VI/20/RK, 367/VI/20/RK, 369/VI/20/RK, 370/VI/20/RK, 371/VI/20/RK,
373/VI/20/RK, 374/VI/20/RK, 375/VI/20/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1105/12/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 28. 2. 2022,
- 934/13/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 4. 2023,
- 1561/14/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1624/15/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1794/15/mRK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
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- 548/16/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1798/16/RK z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 55/17/RK z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021,
- 642/17/RK ad 2) z 30. 4. 2020 na 30. 4. 2021,
- 1489/17/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1655/17/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 244/18/RK 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 850/18/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1093/18/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1565/18/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1734/18/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 2161/18/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 170/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 571/19/RK ad 4) z 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021,
- 674/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 831/19/RK ad 1. z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2022,
- 969/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 970/19/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 973/19/RK ad 2) z 31. 12. 2020 na 30. 4. 2021,
- 1532/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1533/19/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1789/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1790/19/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1798/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 2027/19/RK ad 2) z 30. 12. 2020 na 30. 4. 2021,
- 2079/19/RK z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021,
- 2264/19/RK z 31. 12. 2020 na 28. 2. 2021,
- 126/20/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 127/20/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 387/20/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 822/20/mRK ad c) z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021,
- 984/20/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021,
- 1043/20/RK ad 1b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1045/20/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1050/20/RK z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1394/20/RK ad b) z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1576/20/RK z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
- 1698/20/RK ad 2) z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021,
- 1699/20/RK z 31. 12. 2020 na 28. 2. 2021,
- 1743/20/mRK z 31. 12. 2020 na 31. 1. 2021,
- 1774/20/RK z 31. 12. 2020 na 28. 2. 2021,

- 11 -

Zápis z 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2021
- 136/VI/20/RK z 31. 12. 2020 na 15. 1. 2021,
- 159/VI/29/RK z 31. 12. 2020 na 15. 1. 2021,
- 165/VI/20/RK z 31. 12. 2020 na 31. 1. 2021,
- 181/VI/20/RK z 31. 12. 2020 na 15. 1. 2021,
- 184/VI/20/RK z 31. 12. 2020 na 31. 1. 2021,
- 260/VI/20/RK ad 1) z 15. 12. 2020 na 31. 1. 2021,
- 274/VI/20/RK z 22. 12. 2020 na 31. 1. 2021,
- 275/VI/20/RK z 22. 12. 2020 na 31. 1. 2021,
- 347/VI/20/RK z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021,
- 348/VI/20/RK z 31. 12. 2020 na 31. 1. 2021.
hlasování č. 4 pro 9
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

5. (4) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 3/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021 usnesení č. 383/14/ZK, 62/15/ZK,
446/15/ZK, 527/15/ZK, 198/16/ZK, 149/17/ZK, 311/17/ZK, 376/17/ZK, 170/18/ZK,
227/18/ZK, 289/18/ZK, 357/18/ZK, 448/18/ZK, 47/19/ZK, 158/19/ZK, 200/19/ZK,
201/19/ZK, 325/19/ZK, 326/19/ZK, 437/19/ZK, 443/19/ZK, 445/19/ZK, 490/19/ZK,
10/20/ZK, 13/20/ZK, 91/20/ZK, 92/20/ZK, 96/20/ZK, 185/20/ZK, 186/20/ZK, 187/20/ZK,
256/20/ZK, 260/20/ZK,
s posunutím termínů usnesení č.
- 194/19/ZK ad 2) z 30. 11. 2020 na 30. 11. 2021,
- 380/19/ZK ad a) z 31. 12. 2020 na 28. 2. 2021,
- 306/20/ZK z 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021,
- 356/20/ZK z 31. 12. 2020 na 31. 1. 2021,
- 361/20/ZK z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021,
vypouští
ze sledování usnesení č. 444/13/ZK, 155/14/ZK, 243/14/ZK, 359/14/ZK, 160/16/ZK,
493/16/ZK, 234/17/ZK, 196/18/ZK, 253/18/ZK, 368/18/ZK, 409/18/ZK, 103/19/ZK,
122/19/ZK, 156/19/ZK, 242/19/ZK, 298/19/ZK, 307/19/ZK, 394/19/ZK, 395/19/ZK,
457/19/ZK, 465/19/ZK, 489/19/ZK, 491/19/ZK, 556/19/ZK, 557/19/ZK, 558/19/ZK,
560/19/ZK, 562/19/ZK, 563/19/ZK, 11/20/ZK, 31/20/ZK, 53/20/ZK, 54/20/ZK, 57/20/ZK,
61/20/ZK, 88/20/ZK, 90/20/ZK, 93/20/ZK, 94/20/ZK, 97/20/ZK, 99/20/ZK, 100/20/ZK,
101/20/ZK, 102/20/ZK, 169/20/ZK, 175/20/ZK, 188/20/ZK, 189/20/ZK, 190/20/ZK,
191/20/ZK, 192/20/ZK, 193/20/ZK, 201/20/ZK, 234/20/ZK, 254/20/ZK, 257/20/ZK,
258/20/ZK, 259/20/ZK, 261/20/ZK, 264/20/ZK, 265/20/ZK, 266/20/ZK, 281/20/ZK,
289/20/ZK, 294/20/ZK, 324/20/ZK, 325/20/ZK, 326/20/ZK, 336/20/ZK, 338/20/ZK,
- 12 -

Zápis z 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2021
345/20/ZK, 349/20/ZK, 352/20/ZK, 376/20/ZK, 42/VI/20/ZK, 44/VI/20/ZK, 45/VI/20/ZK,
46/VI/20/ZK, 47/VI/20/ZK, 48/VI/20/ZK, 49/VI/20/ZK, 50/VI/20/ZK, 51/VI/20/ZK,
52/VI/20/ZK, 53/VI/20/ZK, 54/VI/20/ZK, 55/VI/20/ZK, 56/VI/20/ZK, 57/VI/20/ZK,
58/VI/20/ZK, 59/VI/20/ZK, 72/VI/20/ZK, 92/VI/20/ZK, 96/VI/20/ZK, 101/VI/20/ZK,
105/VI/20/ZK, 113/VI/20/ZK, 115/VI/20/ZK, 116/VI/20/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. (5) Vyhodnocení 2./VI zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2020
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 4/21/RK
Vyhodnocení 2./VI zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 2./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 12. 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit do rady kraje v prvním
čtvrtletí 2021 dohodu o narovnání kompenzace hospodaření ČSAD Liberec a.s.
Termín: 22. 01. 2021
hlasování č. 6 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
7. (6) Rozpočtové opatření č. 3/21 – rozhodnutí o poskytnutí darů pro první novorozence
v Libereckém kraji v roce 2021
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 5/21/RK
Rozpočtové opatření č. 3/21 – rozhodnutí o poskytnutí darů pro první novorozence
v Libereckém kraji v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/21, kterým se upravují dílčí ukazatele peněžitých darů a neinvestičních
transferů v rámci kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši
10.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
1. o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje matkám prvních novorozenců
a)

paní
ve výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých),

b) paní
ve výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých),
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rozhoduje
2. o poskytnutí věcného daru – zlatého dukátu k narození dítěte 2021 matkám prvních
novorozenců,
a) paní
b) paní
schvaluje
a) darovací smlouvu č. OLP/7/2021 mezi Libereckým krajem a paní
b) darovací smlouvu č. OLP/8/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 3/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 26. 01. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit darovací
smlouvy mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obdarovanými hejtmanovi
Libereckého kraje k podpisu.

hlasování č. 7

Termín: 31. 03. 2021
zdržel se
0
byl přijat

9
proti
0
7
8. Rozpočtové opatření č. 12/21, alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, kapitoly 926 01 – Dotační fond, odboru
kancelář hejtmana
pro

Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 6/21/RK
Rozpočtové opatření č. 12/21, alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, kapitoly 926 01 – Dotační fond, odboru
kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje na rok 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 1.280.776,99 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 926 01 – Dotační fond, odboru kanceláře hejtmana, v rozpočtu
kraje 2021 o celkovou částku 1.280.776,99 Kč:
a)

program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje o částku
708.565,63 Kč, z toho nespecifikované rezervy ve výši 358.565,63 Kč a jmenovité
akce ve výši 350.000 Kč,
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b) program č 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého o částku
383.761,36 Kč, z toho nespecifikované rezervy ve výši 276.894,36 Kč a jmenovité
akce ve výši 106.867 Kč,
c) program č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II o částku
120.000 Kč, z toho nespecifikované rezervy ve výši 40.000 Kč a jmenovité akce
ve výši 80.000 Kč,
d) program č. 1.4 Prevence kriminality o nespecifikované rezervy ve výši 68.450 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit materiál zastupitelstvu kraje jako písemnou
informaci.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 8 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1859/2020 se Statutárním městem Jablonec nad Nisou
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál a doplnil, že se jedná o vodní nádrže.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 7/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1859/2020 se Statutárním městem Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Statutárního města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec
nad Nisou, IČO: 00262340, o změnu parametrů projektu „Rekonstrukce CAS 32 s nádrží
na vodu s objemem 6000 l, pro JSDHO Jablonecké Paseky - dokončení“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 178/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
souhlasí
1. se změnou parametrů projektu „Rekonstrukce CAS 32 s nádrží na vodu s objemem
6000 l, pro JSDHO Jablonecké Paseky - dokončení“ z původních parametrů:
„rekonstrukce účelové nástavby - 1 kpt; nástřik účelové nástavby - 1 kpt; výměna blatníků
- 2 ks; výměna rampy - 1 ks“ na nové parametry: „rekonstrukce účelové nástavby - 1 kpt;
nástřik účelové nástavby - 1 kpt; výměna blatníků - 2 ks“,
s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1859/2020 na realizaci projektu „Rekonstrukce CAS 32 s nádrží na vodu
s objemem 6000 l pro JSDHO Jablonecké Paseky - dokončení“, uzavřené
mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec
nad Nisou, IČO: 00262340, a Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
materiál k projednání.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 9 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.
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Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
10. Rozpočtové opatření č. 7/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých období
do rozpočtu 2021, navýšení kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí,
na projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací.
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál, doplnil, že převod z minulého roku do letošního
je dán projektem, ke kterému byly poznámky, co vše může být hrazeno z těchto financí. Jedná
se o rozložení z roku 2016, realizací 2017 a do roku 2020 – čtyři základní věci – osobní
asistence, sociální rehabilitace, sociální terapeutické dílny a podpora sociálního bydlení.
V těchto záležitostech předcházelo vždy výběrové řízení.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 8/21/RK
Rozpočtové opatření č. 7/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých období
do rozpočtu 2021, navýšení kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí,
na projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje
o celkovou částku 1.396.607,92 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt
„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém
kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, o celkovou částku 1.396.607,92 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 7/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 10 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
2.

11. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery,
odboru sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2021
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 9/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery,
odboru sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2021
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Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 5/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši
4.700.000 Kč, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 4.700.000 Kč,
b) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, ADVAITA, z. ú. – financování protidrogových služeb na rok 2021
– neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
ve výši 2.371.000 Kč,
c) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Most k naději, z. s. – financování protidrogových služeb na rok 2021
- neinvestiční transfery spolkům ve výši 1.820.000 Kč,
d) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Laxus z. ú. – financování protidrogových služeb na rok 2021 - neinvestiční
transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 330.000 Kč,
navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Maják o. p. s. – financování protidrogových služeb na rok 2021 - neinvestiční
transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 179.000 Kč;
2) s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na financování protidrogových sociálních služeb pro rok 2021 v režimu služby obecného
hospodářského zájmu:
e)

a)

příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
ve výši 2.221.000 Kč, z toho na:
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši 650.000 Kč,
- Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 571.000 Kč,
- Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši 1.000.000 Kč,

b) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137, ve výši 1.800.000 Kč, z toho na:
- Kontaktní centra pod číslem registrace 1229581 ve výši 650.000 Kč,
- Kontaktní centra pod číslem registrace 3801846 ve výši 550.000 Kč,
- Terénní programy pod číslem registrace 8306216 ve výši 600.000 Kč,
c) příjemci Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487,
ve výši 330.000 Kč, na:
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 2073130 ve výši 330.000 Kč;
3) s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na financování prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů pro rok 2021:
příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
ve výši 150.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu
je realizace 30 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů
činí 75 %,
b) příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487,
ve výši 179.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu
je realizace 36 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů
činí 64,71 %,
a)
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příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137, ve výši 20.000 Kč na služby snižování rizik, rozhodujícím závazným
výstupem projektu je realizace 36 intervencí, podíl dotace z celkových způsobilých
výdajů činí 66,67 %,
4) se vzorem:
c)

Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci zajišťujícími plnění služby obecného hospodářského zájmu,
b) Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci poskytujícími služby
prevence a snižování rizik
a ukládá
a) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a ke schválení Změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 5/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních
věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2021 z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
a schválení smluv,
a)

Termín: 26. 01. 2021
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Mgr. Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, k podpisu dotační smlouvy
o poskytnutí dotace na poskytování služeb z rozpočtu Libereckého kraje s uvedenými
organizacemi, za podmínky schválení předmětných dotací v zastupitelstvu kraje.
Termín: 28. 02. 2021
hlasování č. 11

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

12. Rozpočtové opatření č. 2/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 v rámci kapitoly 923 05 - Spolufinancování
EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém
kraji“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535)
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál, jedná se o převod financí z minulého
roku do letošního.
Mgr. Richter navrhl úpravu částek bez zaokrouhlení.
Mgr. Tulpa bere na vědomí, zaokrouhlovaná částka bude v dalších bodech jednotná.
M. Půta požádal o úpravu po projednání a zároveň Mgr. Havlíka požádal o sjednocení částek
u odboru.
Mgr. Havlík uvedl, že to předloží na poradě vedoucích odborů.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 10/21/RK
Rozpočtové opatření č. 2/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 v rámci kapitoly 923 05 - Spolufinancování
EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém
kraji“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535)
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje Libereckého kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
2.870.541,82 Kč,
2. navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 05
– Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce
s rodinou v Libereckém kraji“ reg. č. CZ03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535 o celkovou
částku 2.870.541,82 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 2/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 12 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. Plná moc pro Mgr. Petra Tulpu k zastupování Libereckého kraje za resort sociálních
věcí v programu Dotačního fondu, individuálních dotací, záštit s finanční podporou
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 11/21/RK
Plná moc pro Mgr. Petra Tulpu k zastupování Libereckého kraje za resort sociálních věcí
v programu Dotačního fondu, individuálních dotací, záštit s finanční podporou
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
č. PM/1/2021, k zastupování Libereckého kraje při uzavírání:
1. Smluv o poskytnutí individuálních dotací a záštit s finanční podporou z rozpočtu
Libereckého kraje, včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci dotací. Dále při podepisování sdělení o nevyhovění
žádosti o poskytnutí dotace, výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení
dotace ve smyslu ust. § 10a a §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,
2. Smluv o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, z oblasti
podpory: 5 – Sociální věci, program 5.1 - Podpora integrace národnostních menšin
a cizinců resortu sociálních věcí, včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků
uzavíraných mezi Libereckým krajem a příjemci dotací. Dále při podepisování sdělení
o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace, výzev k provedení opatření k nápravě a výzev
k vrácení dotace ve smyslu ust. § 10a a §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/1/2021
hejtmanovi k podpisu.
Termín: 25. 01. 2021
hlasování č. 13 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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14. Dodatek č. 1 k uzavřeným smlouvám, schváleným dne 1. 12. 2020 usnesením
č. 260/VI/20/RK – humanitární pomoc obcím v době nouzového stavu – změna termínu
závěrečného vyúčtování dotace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál, uvedl možnost vyúčtování do konce
března a jedná se o tzv. úprava úpravy.
M. Půta požádal o prověření ORP a podporu i v letošním roce během stále trvajícího nouzového
stavu, zároveň požádal odbor, aby byl méně formální a více praktický.
Proběhla krátká diskuze.
M. Půta uvedl, že jsme stále v nouzovém stavu a služby by měly být zajištěny, požádal
o předložení návrhu průběhu na PUR dne 18. 1. 2021.
Mgr. Tulpa bere na vědomí a materiál na PUR zajistí.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 12/21/RK
Dodatek č. 1 k uzavřeným smlouvám, schváleným dne 1. 12. 2020 usnesením
č. 260/VI/20/RK – humanitární pomoc obcím v době nouzového stavu – změna termínu
závěrečného vyúčtování dotace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
na základě jednání Rady kraje dne 11. 12. 2020 žádost o prodloužení termínu závěrečného
vyúčtování dotace na pomoc obcím v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou
České republiky usnesením č. 957 ze dne 30. 9. 2020 na podporu humanitární pomoci pro osoby
starší 65 let a ZTP v době pandemie SARS CoV -2 na jehož realizaci byla schválena dotace
v celkové výši 843.011 Kč usnesením Rady Libereckého kraje č. 260/VI/20/RK
dne 1. 12. 2020,
rozhoduje
o změně termínu závěrečného vyúčtování z 31. 1. 2021 na nový termín závěrečného vyúčtování
dotace 31. 3. 2021 u dotací poskytnutých obcím Česká Lípa, Frýdlant, Statutární město
Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Statutární město Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald Turnov
a Železný Brod, na podporu humanitární pomoci pro osoby starší 65 let a ZTP v době pandemie
SARS CoV-2, o nichž bylo rozhodnuto usnesením č. 260/VI/20/RK dne 1. 12. 2020,
schvaluje
vzor dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
na podporu humanitární pomoci pro osoby starší 65 let a ZTP v době pandemie SARS CoV -2,
který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a nadepsanými obcemi s rozšířenou působností,
jehož předmětem je prodloužení termínu k předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté
dotace, a to ze dne 31. 1. 2021 do 31. 3. 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit podpisy dodatků
ke smlouvám s obcemi Česká Lípa, Frýdlant, Statutární město Jablonec nad Nisou, Jilemnice,
Statutární město Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald Turnov a Železný Brod.
Termín: 15. 02. 2021
hlasování č. 14 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
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Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 13/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcného daru - dezinfekční přípravky na ruce a povrchy řady AJATIN v celkové
hodnotě ve výši 9.174,04 Kč od dárce PROFARMA-PRODUKT s. r. o., se sídlem
Liberecká 801/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 63144956, do vlastnictví zařízení
Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí,
IČO: 48282936,
2. s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Ing. Jaromíra Berana, se sídlem
Rokytnice nad Jizerou, IČO: 11094702, ve prospěch zařízení
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní
Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
3.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Ing. Hany Uhlířové, se sídlem
Rokytnice nad Jizerou, IČO: 66793866, ve prospěch zařízení
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní
Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,

4.

s přijetím věcného daru - dezinfekční přípravky na ruce a povrchy řady AJATIN v celkové
hodnotě ve výši 17.212,28 Kč od dárce PROFARMA-PRODUKT s. r. o., se sídlem
Liberecká 801/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 63144956, do vlastnictví zařízení
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní
Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 18.000 Kč od dárce MePro Trading, s.r.o., se sídlem
Ke schodům 1340/18, 143 00 Praha 12, IČO: 25940449, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45
Velké Hamry, IČO: 71220003,

5.

s přijetím věcného daru – 1 ks radiopřehrávač Roadstar v hodnotě ve výši 1.300 Kč
od paní
, do vlastnictví
zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 572/5, 46001
Liberec 15, IČO: 71294392
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 10. 02. 2021
hlasování č. 15
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6.

16. (18) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2021 - Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
V. Židek stručně okomentoval obsah předloženého materiálu, jedná se o každoroční dotaci
pro Potravinovou banku.
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
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RNDr. Šádková uvedla, že v materiálu bude po projednání upraven chybný rok 2020 na rok
2021.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 14/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a
zemědělství 2021 - Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2021, příjemci Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.,
IČO: 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06, Liberec 6 ve výši 300.000 Kč na projekt
„Potravinová banka Libereckého kraje“,
2. se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/9/2021, uzavíranou mezi Potravinovou
bankou Libereckého kraje, z. s., IČO: 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06,
Liberec 6 a Libereckým krajem
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2021 - Potravinová
banka Libereckého kraje, z. s.“ ke schválení.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 16
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (19) Rozpočtové opatření č. 9/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 - navýšení výdajů v kapitole 914 08
– Působnosti, 917 08 - Transfery a 920 08 - Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí
a zemědělství
V. Židek stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
RNDr. Šádková uvedla, že se převádí nevyčerpané finance do roku 2021.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 15/21/RK
Rozpočtové opatření č. 9/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 - navýšení výdajů v kapitole 914 08
– Působnosti, 917 08 - Transfery a 920 08 - Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí
a zemědělství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje, o celkovou částku 3.262.073,26 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 1.202.373 Kč na úhradu smluvních závazků
přecházejících z roku 2020 do roku 2021 u těchto akcí:
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dílčí ukazatel Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta – závazky v celkové
výši 662.397 Kč, a to:
- rozpisový ukazatel Provozní potřeby – environmentální výchova a osvěta – závazky
v celkové výši 38.400 Kč,
- rozpisový ukazatel Adaptační opatření na změnu klimatu – závazky v celkové výši
174.240 Kč,
rozpisový ukazatel Podpora retence vody v krajině – závazek ve výši 449.757 Kč,
b) dílčí ukazatel Ochrana ovzduší – závazky v celkové výši 133.100 Kč, a to:
- rozpisový ukazatel Posudky, měření emisí a imisí ve výši 81.675 Kč,
- rozpisový ukazatel Plnění Programu zlepšování kvality ovzduší ve výši 51.425 Kč,
a)

c)

dílčí ukazatel Posuzování vlivů na životní prostředí – závazky v celkové výši
137.206 Kč, a to:
- rozpisový ukazatel Posudky, konzultace a právní služby EIA ve výši 108.699 Kč,
- rozpisový ukazatel Posudky, konzultace a právní služby PZH ve výši 28.507 Kč,

d) dílčí ukazatel Hospodaření s odpady-závazky v celkové výši 118.970 Kč, a to:
- rozpisový ukazatel Vyhodnocení plnění POH ve výši 68.970 Kč,
- rozpisový ukazatel Podpora zpětného odběru ve výši 50.000 Kč,
e) dílčí ukazatel Vodní hospodářství, rozpisový ukazatel Vzdělávání a metodická
pomoc ve výši 20.000 Kč,
dílčí ukazatel Pořizování a správa dat, závazky v celkové výši 130.700 Kč, rozpisový
ukazatel GIS pro resort životního prostředí a zemědělství,
navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 596.565,86 Kč na úhradu smluvních závazků
přecházejících z roku 2020 do roku 2021 u těchto akcí:
f)
3.

a)

specifický ukazatel Dohoda o spolupráci s finanční spoluúčastí LK s Podralským
nadačním fondem Brniště a ÚP v České Lípě, 100.000 Kč,

b) specifický ukazatel Analýza rizik – Jesenný, 60.000 Kč,
c) specifický ukazatel Sanace staré ekologické zátěže v Srní - Ing. V. Ladýř-LADEO,
401.565,86 Kč,
d) specifický ukazatel Podpora činnosti-Geopark Český ráj, č. OLP/488/2020,
35.000 Kč,
4. navyšují výdaje kapitoly 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí
a zemědělství, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 1.463.134,40 Kč na úhradu
smluvního závazku přecházejícího z roku 2020 do roku 2021 u specifického ukazatele
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 9/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
hlasování č. 17

pro

9

proti

0

Termín: 26. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

18. (20) Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
tuzemských cestovních náhrad na rok 2021

- 23 -

Zápis z 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Miklík stručně uvedl obsah předloženého materiálu, jedná se o reakci na úpravu vyhlášky
Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se zvyšují sazby náhrad za používání silničních
motorových vozidel a stravného.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 16/21/RK
Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného
včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských
cestovních náhrad na rok 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny
pohonných hmot, stanovené pro účely poskytování cestovních náhrad vyhláškou
Ministerstva práce a sociálních věcí č. 589/2020 Sb., s účinností od 1. 1. 2021,
2) stravné pro zaměstnance Libereckého kraje za každý kalendářní den pracovní cesty v roce
2021 ve výši
a) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 240 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,
schvaluje
stravné pro členy Zastupitelstva Libereckého kraje za každý kalendářní den pracovní cesty
v roce 2021 ve výši
a) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 240 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit stanovené sazby základních náhrad za používání silničních
motorových vozidel, průměrných cen pohonných hmot a výši stravného pro rok 2021
jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 18

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

19. (21) Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020
Ing. Vinklátová stručně uvedla obsah předloženého materiálu.
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Mgr. Richter navrhl úpravu po projednání, u zastupitelské košilky a přílohy, změnit datum
termínu na rok 2021.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

- 24 -

Zápis z 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2021
USNESENÍ č. 17/21/RK
Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhlášením a podmínkami soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší
realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje vyhlášení soutěže „Památka roku
Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území
Libereckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 01. 2020
hlasování č. 19

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

20. (22) Strategický plán 2020 - 2030 Křišťálové údolí
Ing. Vinklátová stručně uvedla obsah předloženého materiálu, uvedla, že materiál je doplněn
o rozpočet.
Ing. Miklík poděkoval Ing. Vinklátové za doplnění materiálu. Uvedl, že se zajímal o rozpad
režijních nákladů a kolik osob zabezpečuje tento projekt.
Mgr. Richter upozornil na chybu v roce v důvodové zprávě, a požádal o její opravu po
projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 18/21/RK
Strategický plán 2020 - 2030 Křišťálové údolí
Rada kraje po projednání
schvaluje
Strategický dokument Křišťálové údolí – „Strategický plán 2020 – 2030“, který zpracovala
ARR – Agentura regionálního rozvoje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele ARR - Agentury regionálního rozvoje o usnesení rady.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 20
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (23) Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu na rok 2021
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
PhDr. Mgr. Brož uvedl, že se jedná o formální materiál jako každý rok.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 19/21/RK
Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu na rok 2021
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem Rumjancevova
1362/1, Liberec I - Staré město, 460 01 Liberec, IČ 00083194, v maximální výši
46.060.800 Kč,
2. o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 437/11,
460 01 Liberec - Staré město, IČ 00083232, v maximální výši 26.400.000 Kč,
3.

4.

5.

o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01
Liberec I - Staré Město, IČ 00083267, v maximální výši 23.520.000 Kč,
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci, se sídlem náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360198, v maximální výši 20.640.000 Kč,
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71,
511 01 Turnov, IČ 00085804, v maximální výši 15.360.000 Kč,

schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4234/2020, ve výši max. 46.060.800 Kč, mezi Libereckým
krajem a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem
Rumjancevova 1362/1, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 00083194, uzavíranou
na základě Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze dne
8. 1. 2013;
2. smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4236/2020, ve výši max. 26.400.000 Kč, mezi Libereckým
krajem a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem
Masarykova 437/11, 460 01 Liberec I - Staré Město, IČ 00083232, uzavíranou na základě
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze dne 8. 1. 2013;
3. smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4237/2020, ve výši max. 23.520.000 Kč, mezi Libereckým
krajem a Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova
723/14, 460 01 Liberec I - Staré Město, IČ 00083267, uzavíranou na základě Pověření
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze dne 8. 1. 2013;
4.

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4239/2020, ve výši max. 20.640.000 Kč, mezi Libereckým
krajem a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, příspěvkovou organizací,
se sídlem náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360198, uzavíranou
na základě Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze dne
8. 1. 2013;
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smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4240/2020, ve výši max. 15.360.000 Kč, mezi Libereckým
krajem a Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizací, se sídlem Skálova
71, 511 01 Turnov, IČ 00085804, uzavíranou na základě Pověření k poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu ze dne 8. 1. 2013
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předložení smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 15. 02. 2021
hlasování č. 21
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5.

22. (24) Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. OLP/2847/2017 – plazmový displej Samsung
s příslušenstvím Krajské vědecké knihovně Liberec, příspěvkové organizaci
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 20/21/RK
Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. OLP/2847/2017 – plazmový displej Samsung
s příslušenstvím Krajské vědecké knihovně Liberec, příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/2847/2017, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a Krajskou vědeckou knihovnou Liberec, příspěvkovou organizací, IČO: 00083194, se sídlem
Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec I-Staré Město, předmět výpůjčky: plazmový displej
Samsung s příslušenstvím
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit dodatek hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 22 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (25) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 21/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 40.000 Kč od dárce Nadace Ivana Dejmala pro ochranu
přírody, se sídlem Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec 3, IČO: 46746030, Severočeským
muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I-Staré
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Město, 460 01 Liberec 1, IČO: 00083232, na realizaci projektu „Vydání Sborníku
Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, 38 (2020)“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o usnesení
rady kraje.
Termín: 04. 02. 2021
hlasování č. 23 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (26) Rozpočtové opatření č. 11/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 - navýšení kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová uvedla, že se jedná o převod finančních zdrojů z předešlých rozpočtových
období na rok 2021.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 22/21/RK
Rozpočtové opatření č. 11/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 - navýšení kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/21 kterým se
1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 5.300.742 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 912 07 – účelové příspěvky příspěvkové organizace odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o celkovou částku 5.300.742 Kč, převodem
již schválených akcí z roku 2020 do rozpočtu roku 2021, v tom
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01
Liberec 1 - „Projektová dokumentace Harrachov Harcuba“ ve výši 250.000 Kč,
b) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, - „Červený dům III. etapa“ ve výši
775.000 Kč,
a)

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Databáze regionálních osobností“ ve výši
200.000 Kč,
d) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01
Liberec 1 – „Slavnostní otevření muzea“ ve výši 250.000 Kč,
e) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 „Česká Lípa - Zabezpečení objektů PO – Nové připojení
objektu na Policii ČR“ ve výši 175.000 Kč,
c)

f)

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01
Liberec 1 – „Akvizice“ ve výši 750.000 Kč,
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g) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa - „Akvizice Nákup sbírkových předmětů
do sbírky VMG“ ve výši 150.000 Kč,
h) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01
Liberec 1 – „Obnova výstavních panelů“ ve výši 705.742 Kč,
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa - „Nová elektroinstalace a vzduchotechnika
pro stálou expozici "Těžba uranu na Českolipsku"“ ve výši 265.000 Kč,
j) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa - „Nákup digestoře pro konzervátorské dílny“
ve výši 120.000 Kč,
k) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa – „Reliéfní model mapy“ ve výši 125.000 Kč,
i)

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14,
460 01 Liberec 1 - „Klimatizace půda-studie-projekt“ – ve výši 250.000 Kč,
m) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Nákup venkovních panelů“ ve výši
180.000 Kč,
l)

n) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Nákup e-knih a databází“ ve výši
100.000 Kč,
o) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Nahrávací a prezenční technika“ ve výši
80.000 Kč,
p) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01
Liberec 1 – „Dokončení 2. etapy modernizace hlavní budovy“ ve výši 925.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 11/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 24 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (54) Rozšíření předmětu použití mimořádného účelového příspěvku Severočeského
muzea v Liberci, příspěvkové organizace na akci „Umělecké dílo pro budovu
Severočeského muzea“
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál, uvedla, že se dodatečně schvalují sbírkové
předměty. Navrhla jeho schválení, s tím že v dělení hospodářského výsledku
už nebudou navrženy další sbírkové předměty pro Severočeské muzeum v Liberci.
M. Půta požádal o zaslání vytýkacího dopisu řediteli Severočeského muzea v Liberci.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 23/21/RK
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Rozšíření předmětu použití mimořádného účelového příspěvku Severočeského muzea
v Liberci, příspěvkové organizace na akci „Umělecké dílo pro budovu Severočeského
muzea“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o dodatečné rozšíření předmětu
použití mimořádného účelového příspěvku poskytnutého z kapitoly 912 07 účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na akci
„Umělecké dílo pro budovu Severočeského muzea“,
schvaluje
rozšíření předmětu použití mimořádného účelového příspěvku poskytnutého Severočeskému
muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na akci „Umělecké dílo pro budovu Severočeského
muzea“ z původního nákupu sochy lvice na nákup sochy lvice, uměleckého díla ryba, drak,
uměleckého díla lustr Wranovsky a ideového výtvarného konceptu zasklení čtyř neogotických
oken
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o usnesení
rady kraje.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 25 pro 8
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Ing.
Miklík
8
26. (28) Dohoda o narovnání – 1. elektrárenská
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.
Mgr. Teufl okomentoval předložený materiál, uvedl, že se jedná o nejlevnější možnou variantu
k vyřešení dlouholetého sporu.
M. Půta upozornil, že ve smlouvě je uvedeno, pokud se o Žlab Krajská správa silnic nebude
starat tak, aby odtékala voda do řeky, aniž by docházelo k poškozování pozemku 1.
elektrárenské, je zde smluvní pokuta 10.000 Kč za každý den. Požádal Ing. Svitáka, aby zjistil
od ředitele informace, kdo bude mít z Krajské správy silnic, tuto problematiku na starost.
Bez další diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 24/21/RK
Dohoda o narovnání – 1. elektrárenská
Rada kraje po projednání
schvaluje
dohodu o narovnání mezi Libereckým krajem, příspěvkovou organizací Krajská správa silnic
Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, I
Č: 70946078, a společností "1. elektrárenská s.r.o.", se sídlem Mánesova 427/56, České
Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČ: 46680811, jejímž předmětem je ukončení
soudního sporu vedeného u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 21 C 210/2007, o náhradu
škody za poškozený přivaděč MVE
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit dohodu o narovnání k podpisu
hejtmanovi kraje, vyrozumět Okresní soud v Liberci o jejím uzavření a učinit procesní kroky
k ukončení soudního sporu.
Termín: 28. 02. 2021
hlasování č. 26 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
27. (30) Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
tělovýchovy a sportu
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 25/21/RK
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
na uvedené projekty
Poř.
č.
1.

Název žadatele
Liberecký krajský
atletický svaz

IČO/datum
narození

Název projektu
Cílová kamera LKAS - atletika

70922314

Mezinárodní závody
v kulturistice a fitness

2.

Požadovaná
dotace v Kč
190.000
77.000

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit informování příslušných žadatelů
o rozhodnutí orgánů kraje.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 27 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (31) Rozpočtové opatření č. 1/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 v rámci kapitoly 923 04 - Spolufinancování
EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu u projektů realizovaných odborem
Ing. Ramzer okomentoval předložený materiál.
Ing. Princová doplnila, že se jedná o převod finančních zdrojů, které přišly v předchozích letech
z Ministerstva školství.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 26/21/RK
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Rozpočtové opatření č. 1/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 v rámci kapitoly 923 04 - Spolufinancování
EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu u projektů realizovaných odborem
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/21, kterým se
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje 2021 prostřednictvím financování
– změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
70.428.768,47 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku
70.428.768,47 Kč v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, o převod nedočerpaných dotačních prostředků poskytnutých v roce
2020 a letech předchozích, na projektech:
a)

b)

c)

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I
(NAKAP LK I), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 o částku
18.392.025,73 Kč,
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II
(NAKAP LK II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 o částku
49.762.688,14 Kč,
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK),
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000002 o částku 2.274.054,60 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 1/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 28 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (32) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, subjektům zajišťujícím
organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v roce 2021
Ing. Ramzer okomentoval předložený materiál, uvedl, že se jedná o převod dotačních zdrojů.
Ing. Princová doplnila, že soutěže probíhají tak, jak ministerstvo vyhlásilo, ale zapomnělo
na vyhlášení dotačního programu. Ten bude pravděpodobně vyhlášen do konce tohoto měsíce.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 27/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, subjektům zajišťujícím organizaci okresních
a krajských kol soutěží a přehlídek v roce 2021
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše
160.000 Kč níže uvedeným příjemcům na realizaci uvedeného projektu v tomto rozsahu:
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a) Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, IČO 71294511, se sídlem
Riegrova 1278/16, Liberec 1, do výše 100.000 Kč, číslo akce 04804802330, na projekt
„Realizace okresních a krajských kol soutěží MŠMT pro žáky okresu Liberec
a Libereckého kraje v roce 2021“,
b) Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace,
IČ 70200815, se sídlem Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, do výše 20.000 Kč, číslo akce
04804814476, na projekt „Realizace okresních kol soutěží MŠMT v okrese Česká Lípa
v roce 2021“,
c) Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace,
IČ 75122294, se sídlem Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou, do výše 20.000 Kč, číslo
akce 04804823454, na projekt „Realizace okresních kol soutěží MŠMT v okrese Jablonec
nad Nisou v roce 2021“,
d) Středisko volného času dětí a mládeže Semily, příspěvková organizace, IČ 00854816,
se sídlem Tyršova 380, Semily, do výše 20.000 Kč, číslo akce 04811805447, na projekt
„Realizace okresních kol soutěží MŠMT v okrese Semily v roce 2021“,
schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917
04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/1/2021, č. OLP/2/2021,
č. OLP/3/2021 a č. OLP/4/2021 uzavírané mezi Libereckým krajem a nadepsanými příjemci
dotace,
pověřuje
níže uvedené subjekty
a) realizací postupových kol soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy pro žáky základních a středních škol v roce 2021, jejichž realizaci v rámci
kraje garantuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
b) jmenováním členů příslušných okresních a krajských hodnotících komisí pro soutěže
vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2021
Škola/školské zařízení

předmět pověření

realizace okresních kol soutěží – okres
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková Liberec
organizace, IČO 71294511
realizace krajských kol soutěží
– Liberecký kraj
Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa,
realizace okresních kol soutěží – okres
Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace,
Česká Lípa
IČ 70200815
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou,
realizace okresních kol soutěží – okres
Podhorská
49,
příspěvková
organizace,
Jablonec nad Nisou
IČ 75122294
Středisko volného času dětí a mládeže Semily, realizace okresních kol soutěží – okres
příspěvková organizace, IČ 00854816
Semily
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání informace pověřeným subjektům
a předložení smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/1/2021,
č. OLP/2/2021, č. OLP/3/2021, a č. OLP/4/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi
hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 29 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Miklík.
30. (33) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace žadateli Tělovýchovná jednota LIAZ
Jablonec nad Nisou, z. s. na projekt „Publikace k 75. výročí organizované atletiky
v Jablonci nad Nisou“
Ing. Ramzer okomentoval předložený materiál, jedná se o vydání publikace k 75. výročí
atletiky v Jablonci nad Nisou.
Mgr. Tulpa okomentoval toto rozhodnutí, uvedl, že v roce 2020 došlo k dohodě, že se žádné
publikace a knihy v tisku nebudou podporovat, ale zde se jedná o výjimku. Uvedl, že se jedná
o rok 2019, proto je udělena výjimka. Navrhl, aby se tomuto tématu obecně věnovala pozornost
a nepodporovat další knižní aktivity.
M. Půta uvedl, že by bylo lepší podpořit konanou akci, na místo poskytnutí dotace na tisk
brožur.
Proběhla krátká diskuze.
Ing. Miklík uvedl, že je také pro omezení takovýchto publikací.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 28/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace žadateli Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec
nad Nisou, z. s. na projekt „Publikace k 75. výročí organizované atletiky v Jablonci nad
Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace do maximální výše 70.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, příjemci, která
nemá charakter podpory de minimis, Tělovýchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s.,
IČO: 14864991, se sídlem U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, na projekt pod názvem
„Publikace k 75. výročí organizované atletiky v Jablonci nad Nisou“, se závazným
parametrem: počet výtisků/ks/1000, termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/10/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
uzavírané mezi Libereckým krajem a příjemcem Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec
nad Nisou, z. s., IČO: 14864991, se sídlem U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, na projekt
„Publikace k 75. výročí organizované atletiky v Jablonci nad Nisou“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/10/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 28. 02. 2021
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hlasování č. 30

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

31. (35) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Havárie kanalizace“ Střední
průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál, uvedl, že k takovým to pochybením
nesmí už dojít.
Ing. Miklík uvedl, že materiál důkladně četl, vadí mu časový průběh, výběr dodavatele, v ničem
jiném nevidí problém. Uvedl, že k havárii došlo koncem října 2019.
Ing. Ramzer uvedl, že v době havárie byli studenti v budově. Ředitel, uvedl, že havarijní stav
je potřeba neprodleně řešit. Ředitelé dostali informaci o správném postupu při havárii.
Proběhla krátká diskuze, týkající se správného postupu při havárii.
Ing. Princová doplnila, že k havárii skutečně došlo, řešila se okamžitě, aby byla havárie
odstraněna, nikoliv to, že v rámci havárie se udělá kompletně nová rekonstrukce, ta měla být
již soutěžena.
M. Půta požádal o zaslání vytýkacího dopisu řediteli Střední průmyslové školy strojní
a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 29/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Havárie kanalizace“ Střední průmyslovou
školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou, Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Havárie kanalizace“, a to účastníku STYLSTAV
Liberec s.r.o., IČO 25426541, se sídlem Dlouhá 55, Liberec XXV-Vesec, 463 12,
za nabídkovou cenu 964.823,97 Kč bez DPH, 1.167.437 Kč včetně DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části C, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 31 pro 8
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Ing. Miklík
32. (37) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy,
pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko na projekt „DUR Heřmanička“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Sviták ve stručnosti shrnul obsah předloženého materiálu.
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Ing. Ramzer uvedl, že se jedná o střet zájmu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 30/21/RK
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro dobrovolný svazek
obcí Mikroregion Frýdlantsko na projekt „DUR Heřmanička“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko, IČ 70946213, ze dne 11. 12. 2020,
ve věci prodloužení termínu ukončení realizace projektu „DUR Heřmanička“, z důvodu
neschválení změny územního plánu ve zrychleném řízení,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „DUR Heřmanička“ ze dne 31. 1. 2021
na 30. 6. 2021 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
ze dne 22. 3. 2021 na 19. 8. 2021, z důvodu neschválení změny územního plánu
ve zrychleném řízení,
2) se zněním Dodatku č. 2 ke smlouvě OLP/3941/2018, kterým se mění termín ukončení
realizace projektu „DUR Heřmanička“ ze dne 31. 1. 2021 na 30. 6. 2021 a se změnou
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 22. 3. 2021 na 19. 8. 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
materiál - Dodatek č. 2 smlouvy č. OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Frýdlantsko, na projekt „DUR Heřmanička“, ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 32 pro 9
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
33. (38) „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“ úsek Cyklostezky
sv. Zdislavy – podání žádosti o dotaci, závazek spolufinancování projektu
Ing. Sviták ve stručnosti shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 31/21/RK
„Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“ úsek Cyklostezky sv.
Zdislavy – podání žádosti o dotaci, závazek spolufinancování projektu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s podáním žádosti o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury na akci
„Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“, do vyhlášené výzvy
pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů
pro cyklisty pro rok 2021,
b) se závazkem předpokládané výše spolufinancování dané akce „Cyklostezka podél silnice
I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 3.368.048,17 Kč vč. DPH
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v roce 2021, v případě, že na danou akci bude schválena dotace z vyhlášené výzvy
Státního fondu dopravní infrastruktury pro financování výstavby nebo oprav
cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021,
schvaluje
smlouvu o spolupráci OLP/4189/2020 „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel
nad Nisou“, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Bílý Kostel nad Nisou,
se sídlem Bílý Kostel nad Nisou č. p. 206, 463 31 Chrastava, IČ 00672106
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy,
a) předložit návrh podání žádosti o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury na akci
Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou a závazek předpokládané
výše spolufinancování a předfinancování projektu Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení,
Termín: 26. 01. 2021
b) předložit k podpisu hejtmanovi kraje smlouvu o spolupráci „Cyklostezka podél silnice
I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“.
hlasování č. 33

pro

9

proti

0

Termín: 15. 02. 2021
zdržel se
0
byl přijat

34. (39) Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k. ú. Raspenava
b)
kupní smlouva
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík ve stručnosti uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 32/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k. ú. Raspenava
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- p. p. č. 20/1 o výměře 6101 m2, orná půda,
- části p. p. č. 19/1 o výměře 1192 m2, nově označené jako p. p. č. 19/5, trvalý travní
porost, vymezené geometrickým plánem č. 1822-415/2020 ze dne 20. 10. 2020,
vše v katastrálním území Raspenava, obci Raspenava, evidovaných na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant,
od města Raspenava, se sídlem Fučíkova 421, 464 01 Raspenava, IČO 00263141,
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 510.510 Kč (slovy: pět set deset
tisíc pět set deset korun českých),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Domovu Raspenava,
příspěvkové organizaci, se sídlem Fučíkova 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089,
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a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/4245/2020 mezi Libereckým krajem a městem
Raspenava
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 01. 2021
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2021
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domova Raspenava.
hlasování č. 34

pro

9

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0
byl přijat

35. (40) Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
b)
kupní smlouva
Ing. Miklík ve stručnosti okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 33/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- p. p. č. 2464/3 o výměře 4752 m2, ostatní plocha, silnice,
- p. p. č. 2464/4 o výměře 1996 m2, ostatní plocha, silnice,
- p. p. č. 2464/30 o výměře 63 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha,
- p. p. č. 2464/41 o výměře 1896 m2, ostatní plocha, silnice,
- p. p. č. 2545/1 o výměře 8641 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidovaných
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, od statutárního město Jablonec nad Nisou se sídlem
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, za vzájemně
dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1.040.880 Kč (slovy: jeden milion čtyřicet tisíc
osm set osmdesát korun českých), předmětné pozemky jsou zastavěny tělesy silnic,
refundace bude 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
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nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/4244/2020 mezi Libereckým krajem a Statutárním
městem Jablonec nad Nisou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 01. 2021
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 35

pro

9

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0
byl přijat

36. (41) Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova
b)
darovací smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 34/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru
- části p. p. č. 297/3 o výměře 53 m2, nově označená jako p. p. č. 297/5, ostatní plocha,
silnice,
- části p. p. č. 303/1 díl „a“ o výměře 3 m2 a části p. p. č. 2965/2 díl „b“ o výměře 0,39
m2, sloučených do nově vzniklé p. p. č. 303/4 o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice,
- části p. p. č. 303/2 o výměře 1 m2, nově označená jako p. p. č. 303/6, ostatní plocha,
silnice,
- části p. p. č. 324/2 o výměře 4 m2, nově označená jako p. p. č. 324/3, ostatní plocha,
silnice,
- části p. p. č. 2913/5 o výměře 41 m2, nově označená jako p. p. č. 2913/9, ostatní plocha,
silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 754-60/2019 ze dne 12. 12. 2019, v katastrálním
území Kunratice u Cvikova, obci Kunratice u Cvikova, evidovaných na listu vlastnictví
č. 1, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
od obce Kunratice u Cvikova, se sídlem Kunratice u Cvikova č. p. 145, 471 55 Kunratice
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u Cvikova, předmětné pozemky se nachází pod tělesem komunikace „Silnice III/26839
Kunratice u Cvikova, rekonstrukce silnice“, hodnota daru dle účetní evidence činí
210,92 Kč (slovy: dvě stě deset korun českých devadesát dva haléřů),
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 Česká Lípa,
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/4243/2020 mezi Libereckým krajem a obcí Kunratice
u Cvikova
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

předložit návrh přijetí daru nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 01. 2021
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 36

pro

9

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0
byl přijat

37. (42) Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemků v k. ú. Český Dub
b)
budoucí kupní smlouva
Ing. Miklík uvedl a okomentoval předložený materiál, uvedl, že bude v materiálu uvedena
i celková částka, která zde chyběla.
Mgr. Staněk uvedl, že se jedná o zásadní majetkoprávní operaci, potřebnou k rozběhnutí
projektové dokumentace, dále uvedl, že po projednání se odstraní odstavec ve smlouvě.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 35/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemků v k. ú. Český Dub
b)
budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí koupí:
- části p. p. č. 1003 o předpokládané výměře cca 6340 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha,
- části p. p. č. 1900/1 o předpokládané výměře cca 535 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha,
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v katastrálním území Český Dub, obci Český Dub, evidovaných na listu vlastnictví
č. 1424 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od obchodní korporace Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24,
466 05 Jablonec nad Nisou, Rýnovice, IČO 28746503, za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 400 Kč za 1 m2, do šesti měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby „Centrální depozitář“, nejpozději však do 6 let
ode dne podpisu budoucí kupní smlouvy,
b) se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Severočeskému
muzeum v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 437/11, 460 01
Liberec, IČO 00083232, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
schvaluje
předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/4045/2020 mezi Libereckým
krajem a obchodní korporací Silnice LK, a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na budoucí koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 01. 2021
b) zajistit po schválení budoucí koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 37

pro

9

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0
byl přijat

38. (43) Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje
1.
části pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
2.
části pozemku v k. ú. Svor
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál a informoval členy rady kraje o
aktuálním stavu rozpočtu kraje.
Ing. Miklík stručně uvedl obsah předloženého materiálu jedná se o předběžný záměr prodeje
skládající se ze dvou částí.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 36/21/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje
1.
části pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
2.
části pozemku v k. ú. Svor
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s předběžným záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to: části p. p. č. 3 o předpokládané výměře cca 32 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Pertoltice pod Ralskem, obci
Pertoltice pod Ralskem, evidované na listu vlastnictví č. 1969 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
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2.

za kupní cenu ve výši 100 Kč za m2 s tím, že kupující nechá na své náklady
vypracovat geometrický plán, jedná se o pozemek nacházející se před rodinným domem
žadatelky,
s předběžným záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078 a to: části p. p. č. 1763/1 o předpokládané výměře cca 20 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Svor, obci Svor, evidované
na listu vlastnictví č. 452 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, manželům
za kupní cenu ve výši 300 Kč za m2 s tím, že kupující nechají na své
t geometrický plán, jedná se o rozšíření parkovacího místa u domu
žadatelů

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana:
a) předložit předběžné záměry prodeje pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 26. 01. 2021
b) zaslat informaci žadatelům o prodej pozemků.
hlasování č. 38

pro

9

proti

0

Termín: 30. 06. 2021
zdržel se
0
byl přijat

39. (44) Změna v nominaci zástupce Libereckého kraje do Regionální stálé konference
Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 37/21/RK
Změna v nominaci zástupce Libereckého kraje do Regionální stálé konference
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
jmenuje
Ing. Ivu Jirmanovou, členku Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova
Zastupitelstva Libereckého kraje, jako náhradnici Mgr. Josefa Horinky, člena Regionální stálé
konference Libereckého kraje za Liberecký kraj
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, informovat sekretariát Regionální stálé
konference Libereckého kraje o nově jmenované náhradnici za Liberecký kraj do Regionální
stálé konference Libereckého kraje.
Termín: 30. 01. 2021
hlasování č. 39 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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40. (45) Rozpočtové opatření č. 6/21 - úprava v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace
z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, programu „Asistenční vouchery
Libereckého kraje“
Mgr. Ulvr okomentoval obsah předloženého materiálu.
Mgr. Otta uvedl, že příjemcem je Krajská nemocnice Liberec, a.s., která spolupracuje zejména
s Technickou univerzitou Liberec, primárně většina výzkumů bude probíhat v Libereckém
kraji.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 38/21/RK
Rozpočtové opatření č. 6/21 - úprava v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu
„Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, programu „Asistenční vouchery Libereckého
kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rezervy projektu „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“ o celkovou částku 212.500 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923
02 – Spolufinancování EU, odbor regionální rozvoje a evropských projektů, celkem o částku
212.500 Kč, na akci „Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Příprava projektové žádosti pro výzvu
EuroNanoMed 3 Call 2021“,
souhlasí
1) s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart Akcelerator
II Libereckého kraje, program „Asistenční vouchery Libereckého kraje“, do výše
212.500 Kč žadateli Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Husova 357, 460 01
Liberec I – Staré Město, IČO 27283933, za účelem realizace projektu s názvem „Příprava
projektové žádosti pro výzvu EuroNanoMed 3 Call 2021“,
2) se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Asistenční
vouchery Libereckého kraje č. OLP/4208/2020, uzavírané mezi Libereckým krajem
a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. se sídlem Husova 357, 460 01 Liberec I – Staré Město,
IČO 27283933
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 6/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 26. 01. 2021
2) Ing. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit
zastupitelstvu kraje,
a) poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu k rozhodnutí,
Termín: 26. 01. 2021
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/4208/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí
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Liberec, a.s., se sídlem Husova 357, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČO 27283933,
ke schválení.
hlasování č. 40

pro

9

proti

0

Termín: 26. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

41. (46) Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského
muzea v Liberci "
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 39/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea
v Liberci "
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. 70034/2020-55/1 k projektu „Záchrana pokladů
z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, na základě kterého bude
Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do výše
42.363.775,80 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v
souladu s Rozhodnutím k projektu.
Termín: 31. 12. 2023
hlasování č. 41 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (47) Rozpočtové opatření č. 8/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 do kapitoly 914 02
- působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 917 02
- transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 923 02
- spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 926
02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kap. 923 14
– spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál, doplnil, že po projednání bude upraven
rok na 2021.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 40/21/RK
Rozpočtové opatření č. 8/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 do kapitoly 914 02
- působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 917 02
- transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 923 02
- spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 926
02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kap. 923 14
– spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/21, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2021 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkem
o částku 117.247.285,13 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2021 celkem o částku
117.247.285,13 Kč, z toho:
1) v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
celkem o částku 222.955 Kč,
2) v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
celkem o částku 193.000 Kč,
3) v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů celkem o částku 92.547.374,36 Kč, z toho:
a) Kotlíkové dotace – III. etapa – jmenovité akce ve výši 35.496.887,04 Kč
b) Kotlíkové dotace II. etapa – nerozepsané rezervy kapitálových výdajů ve výši
72.418,59 Kč,
c)

Kotlíkové dotace III. etapa – nerozepsané rezervy kapitálových výdajů ve výši
70.317,24 Kč,

d) Kotlíkové dotace – III. etapa – administrace, resp. implementace programu ve výši
2.431.461,93 Kč,
Kotlíkové dotace – II. etapa – administrace, resp. implementace programu ve výši
33.976 Kč,
f) Kotlíkové dotace – II. etapa – jmenovité akce ve výši 215.000 Kč,
g) Kotlíkové dotace – III. etapa NZÚ – jmenovité akce ve výši 24.787.696,80 Kč,
e)

h) Kotlíkové dotace III. etapa NZÚ – nerozepsané rezervy kapitálových výdajů
a administrace, resp. implementace programu ve výši 27.911.182,92 Kč,
i)

Projekt Tvorba biotopu pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově ve výši
1.197.619,84 Kč

j) Projekt Digitální technická mapa ve výši 330.814 Kč
4) v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
celkem o částku 4.841.181,77 Kč, v jednotlivých programech:
a) 2.1 Program obnovy venkova ve výši 3.710.856,71 Kč, z toho na jmenovité akce
ve výši 1.784.430,30 Kč a nerozepsané rezervy ve výši 1.926.426,41 Kč,
b) 2.2 Regionální inovační program ve výši 580.289,57 Kč, z toho na jmenovité akce
ve výši 546.425,10 Kč a nerozepsané rezervy ve výši 33.864,47 Kč,
c) 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši
389.038,54 Kč, z toho na jmenovité akce ve výši 302.945,70 Kč a nerozepsané
rezervy ve výši 86.092,84 Kč,
d) 2.6 Podpora místní agendy 21 ve výši 80.965,95 Kč, z toho na jmenovité akce ve výši
25.717 Kč a nerozepsané rezervy ve výši 55.248,95 Kč,
e) 2.7 Program na podporu činnosti mateřských center ve výši 80.031 Kč, z toho
na jmenovité akce ve výši 80.016 Kč a nerozepsané rezervy ve výši 15 Kč,
5) v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku,
celkem o částku 19.442.774 Kč, z toho:
a)

Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec n. N. (U Balvanu) ve výši 5.000.000 Kč,
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b) Školy bez bariér – Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec ve výši 5.990.000 Kč,
c)

Školy bez bariér – VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec n. N. ve výši
4.160.000 Kč,

d) Školy bez bariér – SPŠ textilní Liberec ve výši 95.240 Kč,
e) Školy bez bariér – SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec ve výši 95.240 Kč,
f) Školy bez bariér – SŠ řemesel a služeb Jablonec n. N. ve výši 100.000 Kč,
g) Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká Lípa ve výši 418.460 Kč,
h) Autobusové nádraží Liberec ve výši 260.500 Kč,
i) Parkovací dům u autobusového nádraží Liberec ve výši 660.500 Kč,
j) Krajská knihovna Liberec ve výši 1.500.000 Kč,
k) Záchrana pokladů – Severočeské muzeum v Liberci ve výši 1.000.000 Kč,
l)

Tůně – zadržení vody Frýdlantsko ve výši 42.834 Kč,

m) Revitalizace dolního centra Liberce – Parkovací dům ve výši 120.000 Kč
ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 8/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 42 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (48) Schválení projektových žádostí do zásobníku projektů, rozhodnutí o neposkytnutí
dotací a změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 41/21/RK
Schválení projektových žádostí do zásobníku projektů, rozhodnutí o neposkytnutí dotací
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4620/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
datum narození:
a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna nového otopného zařízení, procentní podíl ani výše dotace se nemění,
rozhoduje
o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 - Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, níže uvedeným žadatelům, z důvodu
nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného programu:
Reg.
číslo

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení
doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

1841
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1860

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

1889

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

schvaluje
zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:
Registrační číslo žadatele
1836
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Kondenzační kotel na zemní plyn
Výše poskytnuté dotace
87750 Kč
Podíl na celkových výdajích
75 %
Doba realizace projektu
21.10.2020 - 20.04.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Hejnice
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1837
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
22.10.2020 - 21.04.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1838
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
22.10.2020 - 21.04.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Martinice v Krkonoších (758256)

Registrační číslo žadatele

1839
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Zápis z 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2021
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
22.10.2020 - 21.04.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tanvald

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1840

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1842

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
22.10.2020 - 21.04.2022

Raspenava

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.10.2020 - 22.04.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Janov nad Nisou

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1843
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
23.10.2020 - 22.04.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Studenec u Horek (758272)

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1844
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
25.10.2020 - 24.04.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

623989

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1845

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1846

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1847

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
25.10.2020 - 24.04.2022

Stráž nad Nisou

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.10.2020 - 25.04.2022

Starý Harcov [682390]
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Zápis z 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2021
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

28.05.1962
Kondenzační kotel na zemní plyn
82500 Kč
75 %
26.10.2020 - 25.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1848

Doksy u Máchova jezera

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
26.10.2020 - 25.04.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Škodějov

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1849

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

1850

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.10.2020 - 26.04.2022

Zásada (791059)

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.10.2020 - 26.04.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Prácheň

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1851

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1852

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.10.2020 - 28.04.2022

Mimoň

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
29.10.2020 - 28.04.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Jilemnice (659959)

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1853

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1854

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
29.10.2020 - 28.04.2022

Kravaře v Čechách [674184]
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Zápis z 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2021
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kondenzační kotel na zemní plyn
101250 Kč
75 %
29.10.2020 - 28.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1855

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1856

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1857

Mimoň

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.10.2020 - 28.04.2022

Mimoň

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
29.10.2020 - 28.04.2022

Přepeře u Turnova

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
30.10.2020 - 29.04.2022

778745
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1858

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1859

Kondenzační kotel na zemní plyn
63750 Kč
75 %
30.10.2020 - 29.04.2022

Česká Lípa [621382]

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
30.10.2020 - 29.04.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

739448

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1861

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1862

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
01.11.2020 - 01.05.2022

Staré Pavlovice

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

01.11.2020 - 01.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1863

682179 Staré Pavlovice

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Zálesní Lhota (790591)

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1864

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1865

Registrační číslo žadatele

1866

Kondenzační kotel na zemní plyn
93750 Kč
75 %
02.11.2020 - 02.05.2022

739448

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022

Stará Lípa
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1867

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1868

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022

682233

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1869
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
03.11.2020 - 03.05.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Přibyslavice

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1870
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.11.2020 - 03.05.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Levínská Olešnice 710431

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1871

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1872

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1873

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.11.2020 - 03.05.2022

Blíževedly [605662]

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.11.2020 - 03.05.2022

Horní Libchava
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
03.11.2020 - 03.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1874

Semily

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
79500 Kč
80 %
04.11.2020 - 04.05.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Skuhrov u Železného Brodu [749028]

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1875

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti

1877

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
05.11.2020 - 05.05.2022

Svijanský Újezd

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
06.11.2020 - 06.05.2022
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Katastrální území

Vranové II

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1879

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1880

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1881

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

1882

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.11.2020 - 06.05.2022

Kravaře v Čechách

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.11.2020 - 06.05.2022

676501

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
06.11.2020 - 06.05.2022

631086 Doubí u Liberec

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
06.11.2020 - 06.05.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Horní Sytová (781771)

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1883

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1884

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.11.2020 - 08.05.2022

636312

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
104000 Kč
80 %
08.11.2020 - 08.05.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

678384

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1885

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1886

Kondenzační kotel na zemní plyn
90000 Kč
75 %
08.11.2020 - 08.05.2022

Raspenava
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.11.2020 - 08.05.2022

757241

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1887
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
09.11.2020 - 09.05.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Radostná pod Kozákovem - Volavec

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1888

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

1890

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
09.11.2020 - 09.05.2022

Česká Lípa

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
09.11.2020 - 09.05.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Cvikov

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1891
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
09.11.2020 - 09.05.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Lučany nad Nisou

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat schválený dodatek
a informovat neúspěšné žadatele o přijatém usnesení.
Termín: 26. 02. 2021
hlasování č. 43 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (49) Pokyn na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018 – zadání činností
spojených s koordinací prací pro rok 2021 v rámci naplňování Akčního plánu Koncepce
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že je schválena koncepce
Chytřejšího kraje “akční plán, kde jsou aktivity a projekty,, tykající se následujících 3 let.
V roce 2020 proběhl první projekt.
Ing.. Miklík požádal o předložení výroční zprávy, na nadcházející PUR.
Mgr. Otta se přislíbil, že výroční zpráva bude předložena.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 42/21/RK
Pokyn na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018 – zadání činností
spojených s koordinací prací pro rok 2021 v rámci naplňování Akčního plánu Koncepce
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
schvaluje
Pokyn č. OBJ/3/2021 na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018
mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
ke koordinaci činností pro rok 2021 v rámci naplňování Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj
pro Liberecký kraj
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
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hlasování č. 44

pro

9

proti

0

Termín: 31. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

45. (50) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu: „Modernizace učeben
pro výuku cizích jazyků a IT na SŠHL Frýdlant, p. o.“
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál, a uvedl, že dojde k posunutí termínu o měsíc.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 43/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu: „Modernizace učeben pro výuku
cizích jazyků a IT na SŠHL Frýdlant, p. o.“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Modernizace učeben pro výuku cizích
jazyků a IT na SŠHL Frýdlant, p. o.“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění datum ukončení
realizace projektu z 30. 11. 2020 na 31. 12. 2020
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci uvedeného
projektu v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 45 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (51) Žádost o změnu termínu realizace projektů příjemce účelových dotací
z Regionálního inovačního programu Ing. Dalibora Skácela
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál, doplnil, že změna termínu je nutná kvůli
pandemii Covid-19.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 44/21/RK
Žádost o změnu termínu realizace projektů příjemce účelových dotací z Regionálního
inovačního programu Ing. Dalibora Skácela
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Ing. Dalibora Skácela, se sídlem
o prodloužení termínu ukončení realizace projektů „AlfaControl - komplexní řídicí systém
pro inteligentní domy“ a „AlfaBox - integrovaná energetická jednotka zajišťující vytápění,
ohřev TV tepelným čerpadlem včetně větrací jednotky se zpětným získáváním tepla a využití
přebytků ze solárních systémů - vše v jednom pro moderní domy na bydlení“,
souhlasí
1) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „AlfaControl - komplexní řídicí
systém pro inteligentní domy“ z 31. 1. 2021 na 31. 3. 2021 a prodloužením termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 22. 3. 2021 na 20. 5. 2021,
2) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „AlfaBox - integrovaná energetická
jednotka zajišťující vytápění, ohřev TV tepelným čerpadlem včetně větrací jednotky
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se zpětným získáváním tepla a využití přebytků ze solárních systémů - vše v jednom
pro moderní domy na bydlení“ z 31. 1. 2021 na 31. 3. 2021 a prodloužením termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 22. 3. 2021 na 20. 5. 2021,
3) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3427/2020, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Ing. Daliborem Skácelem,
IČO: 65067398, a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna termínu ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu
„AlfaControl - komplexní řídicí systém pro inteligentní domy“,
4) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3428/2020, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Ing. Daliborem Skácelem, e sídlem
, IČO: 65067398, a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna termínu ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu
„AlfaBox - integrovaná energetická jednotka zajišťující vytápění, ohřev TV tepelným
čerpadlem včetně větrací jednotky se zpětným získáváním tepla a využití přebytků
ze solárních systémů - vše v jednom pro moderní domy na bydlení“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 46 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (52) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 1./VI, 2./VI a 3./VI zasedání rady
kraje a na 1./VI, 2./VI, 3./VI, 4./VI, 5./VI a 6./VI mimořádném zasedání rady kraje
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Miklík doplnil, že se jedná o seznam veřejných zakázek vypsaných za uvedené období.
M. Půta vznesl dotaz, zdali se jedná o formální materiál, kdy se všechny zakázky dají pouze
do jednoho materiálu, či zdali probíhá nějaká kontrola.
Ing. Miklík doplnil, že stupeň kontroly v tuto chvíli neví, ale zjistí. Domnívá se, že se jedná
pouze o formální materiál a pouze o rekapitulaci toho, co bylo vypsáno.
Ing. Sviták doplnil, že u větších zakázek probíhá konzultace, vytváří se metodika, přičemž
probíhá samotná kontrola již během procesu.
Mgr. Havlík toto tvrzení potvrdil, uvedl, že to projedná rovněž s vedoucími odboru.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 45/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 1./VI, 2./VI a 3./VI zasedání rady
kraje a na 1./VI, 2./VI, 3./VI, 4./VI, 5./VI a 6./VI mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci
- Přehled veřejných zakázek projednaných na 1./VI, 2./VI a 3./VI zasedání rady kraje
a na 1./VI, 2./VI, 3./VI, 4./VI, 5./VI a 6./VI mimořádném zasedání rady kraje
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci "Přehled
veřejných zakázek projednaných na 1./VI, 2./VI a 3./VI zasedání rady kraje a na 1./VI, 2./VI,
3./VI, 4./VI, 5./VI a 6./VI mimořádném zasedání rady kraje".
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 47 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (53) Příprava 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 1. 2021
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 46/21/RK
Příprava 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 1. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 1. 2021.
hlasování č. 48 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (55) Různé
Mgr. Tulpa uvedl informace týkající se očkování proti Covidu-19. Dne 12. 1. 2021 bude
očkování seniorů probíhat v Domově Seniorů Liberec – Františkov a 18. 1. 2021 v Domově
důchodců Jablonecké Paseky. Uvedl, že bude zřízen na sociální části dispečink, aby díky
dennímu hlášení byl přehled, jak to v jednotlivých sociálních organizacích vypadá. Informace
budou důležité nejen pro Krajský úřad Libereckého kraje, ale i pro média.
M. Půta uvedl, že by bylo vhodné vytvořit přehled jednotlivých zařízení a počtu očkovaných
klientů a zaměstnanců.
Mgr. Tulpa se dotázal na výkonnější notebooky, sloužící zaměstnancům Krajského úřadu
Liberec k práci na homeoffice.
Mgr. Havlík uvedl, že se zvažuje jejich koupě.
Ing. Ramzer informoval členy rady kraje o přijímacích řízení, kdy ministerstvo školství vydalo
opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám. Uvedl, že na střední školy a maturitní obory
proběhnou jednotné příjímací zkoušky. Průběh maturit je zatím v jednání.
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje, ukončil 1. zasedání rady kraje
v roce 2021 v 9.37 hodin.
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Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

……………..………………….……

Ing. Zbyněk Miklík

………………………………………

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

Liberec 13. 1. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková

- 65 -

