Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 26.01.2021
USNESENÍ č. 1/21/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
Ing. Jitku Volfovou (ANO),
Bc. Annu Provazníkovou (SLK).
USNESENÍ č. 2/21/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
USNESENÍ č. 3/21/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Bc. Lena Mlejnková (SLK), předsedkyně komise,
- Libor Křenek (SPD),
- Martin Brož (ANO),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Daniela Weissová (Piráti).
USNESENÍ č. 4/21/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo 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,
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-

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

a 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, 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.
USNESENÍ č. 5/21/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021.
USNESENÍ č. 6/21/ZK
Strategie podpory dobrovolné požární ochrany v Libereckém kraji 2021 - 2026 s výhledem do
roku 2029 – koncepční materiál ke způsobu financování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Strategii podpory dobrovolné požární ochrany v Libereckém kraji 2021 - 2026 s výhledem do roku
2029 – koncepční materiál ke způsobu financování
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit informování veřejnosti o přijatém
strategickém dokumentu.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 7/21/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1859/2020 se Statutárním městem Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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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,
rozhoduje
o změně 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“,
schvaluje
dodatek 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1859/2020 se
Statutárním městem Jablonec nad Nisou Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a
informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 8/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Raspenava
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p. p. č. 20/1 o výměře 6101 m2, orná půda, a 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. 1822415/2020 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), výkup pozemků v rámci stavby „Domov
Raspenava, p.o. – výstavba domů pro osoby zdravotně postižené“,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Domovu Raspenava, příspěvkové
organizaci, se sídlem Fučíkova 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089, a to ke dni právních
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 9/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p. p. č. 2464/3 o výměře 4752 m2, ostatní plocha, silnice, p. p. č. 2464/4 o výměře 1996
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b)

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

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 10/21/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí 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 u
Cvikova, hodnota daru dle účetní evidence činí 210,92 Kč (slovy: dvě stě deset korun českých
devadesát dva haléřů), předmětné části pozemků byly trvale dotčeny stavbou "Silnice ev. č.
III/26839 Kunratice u Cvikova, rekonstrukce silnice",
b)

svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 11/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi části p. p. č. 1003 o předpokládané výměře cca 6340 m2, ostatní plocha,
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b)

manipulační plocha, a části p. p. č. 1900/1 o předpokládané výměře cca 535 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, 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,
svěření 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

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 12/21/ZK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje
1.
části pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
2.
části pozemku v k. ú. Svor
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a
to: části p. p. č. 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,
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,
2.

předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a
to: části p. p. č. 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 náklady vypracovat geometrický plán, jedná se o rozšíření
parkovacího místa u domu žadatelů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 13/21/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu 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)

d)

e)

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,
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;

rozhoduje
1) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
protidrogových sociálních služeb pro rok 2021 v režimu služby obecného hospodářského
zájmu:
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)

2)

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;
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů pro rok 2021:
a)

b)

c)

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 %,
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 %,
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 %;
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schvaluje
a) vzor 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) vzor 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) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2021,
b)

Termín: 28. 02. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat nadepsané
příjemce dotací o přijatém usnesení.
Termín: 15. 02. 2021

USNESENÍ č. 14/21/ZK
Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vyhlášení a podmínky soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zajistit vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje.
Termín: 03. 02. 2021
USNESENÍ č. 15/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“,
programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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“,
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu Asistenční vouchery Libereckého
kraje č. OLP/4208/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. se
sídlem Husova 357, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČO 27283933
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z programu Asistenční vouchery Libereckého kraje č. OLP/4208/2020, k
podpisu.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 16/21/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektů příjemce účelových dotací z Regionálního
inovačního programu Ing. Dalibora Skácela
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Ing. Dalibora Skácela, se sídlem Rudolfovská 73, Liberec 14, 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“,
rozhoduje
1) o prodloužení 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) o prodloužení termínu ukončení realizace 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“ z 31. 1. 2021 na 31. 3. 2021 a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 22. 3. 2021 na 20.5.2021,
schvaluje
1) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3427/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Ing. Daliborem Skácelem, se sídlem Rudolfovská 73,
Liberec 14, IČO: 65067398, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu „AlfaControl - komplexní
řídicí systém pro inteligentní domy“,
2)

znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3428/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Ing. Daliborem Skácelem, se sídlem Rudolfovská 73,
Liberec 14, 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. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členu
rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 17/21/ZK
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“
Zastupitelstvo kraje po projednání

8

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26.01.2021
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,
rozhoduje
o změně 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,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. 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
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 27. 01. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/3951/2018.
Termín: 31. 01. 2021

USNESENÍ č. 18/21/ZK
„Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“ úsek Cyklostezky sv. Zdislavy –
podání žádosti o dotaci, závazek spolufinancování projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) podání 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)

závazek 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 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
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit předložení
žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021, Státní fond dopravní infrastruktury, po
schválení závazku spolufinancování dané akce zastupitelstvem kraje.
Termín: 01. 02. 2021
USNESENÍ č. 19/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a
zemědělství 2021 - Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí 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“,
schvaluje
smlouvu 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 na projekt „Potravinová banka Libereckého kraje“,
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Václavu Židkovi, členovi rady kraje,
pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství, smlouvu k výše uvedené dotaci,
k podpisu,
2.

Termín: 28. 02. 2021
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, vyrozumět žadatele o poskytnutí dotace.
Termín: 05. 02. 2021

USNESENÍ č. 20/21/ZK
Písemné informace
a)
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 2. 12. 2020 do
12. 1. 2021
b)
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
c)
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
d)
Zřízení pracovní skupiny k převzetí činností ZOO a Botanické zahrady Liberec
Libereckým krajem a předání domovů seniorů na Františkově, ve Vratislavicích n.N. a
objektu azylového domu v Liberci Městu Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 2. 12. 2020 do 12. 1.
2021,
b)
c)

d)

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,
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,
Zřízení pracovní skupiny k převzetí činností ZOO a Botanické zahrady Liberec Libereckým
krajem a předání domovů seniorů na Františkově, ve Vratislavicích n.N. a objektu azylového
domu v Liberci Městu Liberec.

USNESENÍ č. 21/21/ZK
Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
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na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje statutárního náměstka hejtmana Ing. Jana Svitáka
pana Vladimíra Bobka, přísedícím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.
USNESENÍ č. 22/21/ZK
Zřízení příspěvkové organizace Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) zřízení Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace s účinností od 1. 2. 2021,
b) zřizovací listinu Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje
předložení zřizovacích listin k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 23/21/ZK
Převod movitého majetku na město Hrádek nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru městu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČO: 00262854, v tomto rozsahu:
Odpočinkové místo –
Hrádek nad Nisou
Poválkový chodník
Klouzačka, dřevěné
prolézačky, stojany na
kolo, informační tabule
Celkem

Pořizovací cena
(v Kč)
495 153,90
1 000 512,82

Rok
pořízení
2013
2013

Identifikační kód
KULBH000HRTW
KULBH000HMOK

1 495 666,72

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o přijatém usnesení starostku Hrádku nad Nisou
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 24/21/ZK
Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje rezignace, odvolání a volba nového člena
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. rezignaci Daniely Weissové , z funkce členka Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Zastupitelstva Libereckého kraje,
2. rezignaci Daniely Weissové, z funkce místopředsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělání a
zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje,
odvolává
1. Danielu Weissovou, z funkce členky Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Zastupitelstva Libereckého kraje,
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2.

Danielu Weissovou, z funkce místopředsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Zastupitelstva Libereckého kraje
a volí
1. Mgr. Jiřinu Zahradníkovou, PhD., členkou Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Mgr. Věnceslavu Drábkovou, místopředsedkyní Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Zastupitelstva Libereckého kraje.

USNESENÍ č. 25/21/ZK
Úprava Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
nové znění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje.

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

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

V Liberci dne 3. 2. 2021
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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