Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 26. 1. 2021
Přítomno

41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Online přítomen

--------

Omluveni

Ing. Michael Canov, Josef Chuchlík, Mgr. František Lufinka, Mgr.
Roman Baran, Ing. Tomáš Hocke (na jednání přišel ve 14.50
hodin)

Ověřovatelé zápisu

Ing. Jitka Volfová, Bc. Anna Provazníková

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2./VI zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 26. 1. 2021
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.05 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021. Dále upozornil
všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely
vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů
uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.
Požádal přítomné, aby si během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje fyzicky.
Ing. Kříž omluvil Mgr. Barana, který je v karanténě.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.
Martin Půta předal Záslužnou medaili IZS II. stupně plk. Mgr. Janu Málkovi, zástupci ředitele
HZS LK. Ocenění předal za významný osobní přínos a dlouhodobou úspěšnou spolupráci s
ostatními složkami IZS Libereckého kraje při organizaci opatření v boji s onemocněním
SARS-CoV-2 v Libereckém kraji.
Plk. Mgr. Jan Málek poděkoval za ocenění a medaili, kterou obdržel a sdělil, že si tohoto
ocenění velmi váží. Odchází na funkci náměstka krajského ředitele pro prevenci a civilní
připravenost.
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Pan hejtman k zápisu z 2./VI zasedání ZK dne 22. 12. 2020 uvedl, že ověřovateli byli zvoleni
Mgr. Jiří Ulvr a Mgr. Roman Baran. Zeptal se Mgr. Ulvra na případné připomínky. Mgr. Ulvr
sdělil, že ověřil zápis bez připomínek. Bc. Kavanová informovala, že i Mgr. Baran zápis
ověřil bez připomínek. Připomínky nebyly vzneseny.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Překladatel: Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřily Ing. Jitka Volfová a Bc. Anna Provazníková.
Obě navržené s nominací souhlasily.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
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).
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

3. Volba návrhové komise
Překladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise.
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
Ing. Miloslav Tůma (ANO 2011),
Jan Tempel (Piráti),
RNDr. Jiří Čeřovský (ODS),
Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 2/21/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
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- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Překladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise a vzhledem k tomu, že chybí Ing. Tomáš Hocke, navrhl na
jeho místo Bc. Lenu Mlejnkovou, kterou členové volební komise schválili.
- Bc. Lena Mlejnková, (SLK), předsedkyně komise,
-

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

-

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

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
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).
HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 15. 1. 2021 informováni e-mailem o tom, že
na Gportále je umístěn návrh programu a materiály pro 1. jednání ZK dne 26. 1. 2021.
Dne 20. 1. 2021 byli všichni vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech č. 7, 26, 27, 28, 29.
Dne 21. 1. 2021 byli všichni vyrozuměni o upravených již zveřejněných bodech č. 16, 24 d),
29.
Dne 25. 1. 2021 byli všichni vyrozuměni e-mailem o doplnění bodu č. 30.
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Do desek na stůl obdrželi všichni členové zastupitelstva kraje:
Martin Půta informoval, že obdržel dopis dne 25. 1. 2021 od firmy BUS.COM, který se týká
výzvy k okamžitému zahájení jednání. Tento dopis nečetl ani na něj nijak nereagoval. Sdělil,
že na 3. jednání rady kraje dne 9. 2. 2021 se tímto dopisem i tím z minulého měsíce bude rada
kraje zabývat. Závěr obdrží členové zastupitelstva kraje na příštím jednání zastupitelstva
kraje dne 23. 2. 2021.
M. Půta sdělil, že některé body, dle jednacího řádu, se budou projednávat en bloc. Jde
o následující body č. 10 - 12 týkající se majetkových operací.
Nechal hlasovat o zařazení nových bodů do programu jednání, a to konkrétně body č. 7, 24
d), 26 – 30.
HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta sdělil, že na žádost Ing. Ramzera, stahuje body č. 19 a 20, jak již bylo sděleno na
jednání předsedů zastupitelských klubů.
Hlasování o doplněném návrhu programu:
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z
2./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 12. 2020

2.

Volba ověřovatelů zápisu

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 25. 11.
2020 do 8. 1. 2021

Martin Půta

8.

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

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

Martin Půta

10.

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú.
Raspenava

Ing. Zbyněk Miklík

11.

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú.
Jablonec nad Nisou

Ing. Zbyněk Miklík

12.

Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. Ing. Zbyněk Miklík
ú. Kunratice u Cvikova
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13.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v Ing. Zbyněk Miklík
k. ú. Český Dub

14.

Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje Ing. Zbyněk Miklík
části pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
části pozemku v k. ú. Svor

1.
2.
15.

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

16.

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

17.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje“, programu
„Asistenční vouchery Libereckého kraje“

18.

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

19.

Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Ing. Dan Ramzer
Libereckého kraje příjemce TERRA SPORT, s.r.o.,
projekt s názvem „ČT AUTHOR CUP“

Mgr. Jiří Ulvr

STAŽENO
20.

FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. –
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Ing. Dan Ramzer

STAŽENO
21.

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

22.

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

23.

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

24.

Písemné informace
členové rady kraje
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou Ing. Zbyněk Miklík
kraje v období od 2. 12. 2020 do 12. 1. 2021

a)

Václav Židek
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b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 1./VI, Ing. Zbyněk Miklík
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
Ing. Zbyněk Miklík
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 Ing. Květa Vinklátová
Botanické zahrady Liberec Libereckým krajem a
předání domovů seniorů na Františkově, ve
Vratislavicích n.N. a objektu azylového domu v
Liberci Městu Liberec

c)

d)

25.

Náměty a připomínky

26.

Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí Ing. Jan Sviták
nad Labem – pobočka v Liberci

27.

Zřízení příspěvkové organizace Školní statek
Frýdlant, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

28.

Převod movitého majetku na město Hrádek nad
Nisou

Ing. Květa Vinklátová

29.

Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělání a
zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje rezignace, odvolání a volba nového člena

Martin Půta

30.

Úprava Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva
Libereckého kraje

Martin Půta

HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Překladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál
Mgr. Michal Švarc, předseda výboru kontroly
Informoval, že výbor kontroly projednal usnesení zastupitelstva kraje, rady kraje,
mimořádných jednání rady kraje a jednotlivých výborů a neshledal věcná pochybení. Některá
pochybení byla ihned upravena a opravena.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 4/21/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
- s posunutím 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
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.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021
Překladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 5/21/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
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bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Strategie podpory dobrovolné požární ochrany v Libereckém kraji 2021 - 2026 s
výhledem do roku 2029 – koncepční materiál ke způsobu financování
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál. Požádal plk. Mgr. Málka, aby také vysvětlil daný materiál.
Diskuze:
plk. Mgr. Málek
Vysvětlil koncepci na podporu požární ochrany. Požádal o odsouhlasení tohoto materiálu.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: 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
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
RNDr. Čeřovský
Sdělil střet zájmu u bodů č. 9 a 11.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Body č. 10 – 12 se projednávali en bloc.
Ing. Miklík představil projednávané sloučené body.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
10. Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Raspenava
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
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.
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
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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
HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

11. Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
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 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,
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 Jablonec nad
Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
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Hlasování o návrhu usnesení:
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. 75460/2019 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
HLASOVÁNÍ Č.:

12

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k. ú. Český Dub
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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,
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,
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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) 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
HLASOVÁNÍ Č.:

13

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje
1.
části pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
2.
části pozemku v k. ú. Svor
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
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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
HLASOVÁNÍ Č.:

14

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. 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
Překladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Daniela Weissová, předsedkyně výboru sociálních věcí
Informovala, že výbor sociálních věcí projednal předložený bod č. 15 a doporučuje ho
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění. Výbor se sešel distančně. Jednání bylo
velmi profesionální.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
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) 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,
e) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
Maják o. p. s. – financování protidrogových služeb na rok 2021 - neinvestiční transfery
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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) 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;
2) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na
financování prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů pro rok 2021:
a) 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 %,
c)

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

15

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

16. Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020
Překladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Ing. Petr Beitl, předseda výboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče
Informoval, že výbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče projednal předložený bod
č. 16 a doporučuje ho zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
HLASOVÁNÍ Č.:

16

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

17. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého
kraje“, programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“
Překladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Mgr. Josef Horinka, předseda výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Informoval, že výbor hospodářského a regionálního rozvoje projednal předložené body č. 17,
18 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
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
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
HLASOVÁNÍ Č.:

17

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Žádost o změnu termínu realizace projektů příjemce účelových dotací z
Regionálního inovačního programu Ing. Dalibora Skácela
Překladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
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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,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 01. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

18

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Body č. 19 a 20 byly na žádost Ing. Dana Ramzera staženy na začátku jednání v návrhu
programu.
19. (21.) 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“
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Jaroslav Demčák, místopředseda výboru dopravy
Informoval, že výbor dopravy projednal předložené body č. 21 – 22 a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Ing. Ramzer a Vladimír Stříbrný sdělili, u tohoto materiálu, střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 17/21/ZK
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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
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

HLASOVÁNÍ Č.:

19

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (22.) „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“ úsek Cyklostezky
sv. Zdislavy – podání žádosti o dotaci, závazek spolufinancování projektu
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
M. Půta
Požádal Ing. Svitáka, aby předložil písemnou informaci týkající se koncepcí cyklodopravy a
mapu páteřních cyklostezek, které kraj podporuje.
Ing. Sviták
Sdělil, že koncepce je připravená a v této době je možnost jejího připomínkování, které je do
5. 2. 2021. Poté se připomínky budou zapracovávat a v březnu nová koncepce bude
předložena do rady kraje i zastupitelstva kraje. Dále sdělil, že písemnou informaci připraví a
členům zastupitelstva kraje ji zašle e-mailem.
E-mail s vysvětlením pro členy zastupitelstva kraje:
„Liberecký kraj podporuje převážně páteřní cyklotrasy, kterých je v Libereckém kraji celkem
5. Tyto cyklotrasy jsou vymezeny v koncepci cyklodopravy v Libereckém kraji, jejíž nový
návrh do období roku 2027 je v současné době možný připomínkovat do 5. 2. 2021. Jedná se
o cyklotrasy Odra – Nisy, Ploučnice, Greenway Jizera, Sv. Zdislava a Varhany. Přesné
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vymezení je v mapovém podkladu, který je součástí koncepce. U těchto cyklotras může být
Liberecký kraj i investorem výstavby. V současné době pracujeme ještě na rozšíření materiálu
o budování přírodě blízkých cyklostezek.“
Hlasování o návrhu usnesení:
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 resortu 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
HLASOVÁNÍ Č.:

20

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (23.) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2021 - Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
Překladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Vladimír Stříbrný, předseda výboru životního prostředí a zemědělství
Informoval, že výbor životního prostředí a zemědělství projednal předložený bod č. 23 a
doporučuje ho zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
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rozhoduje
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

HLASOVÁNÍ Č.:

21

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. (24.) 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
Překladatel: členové rady kraje
Diskuze:
M. Půta
Vysvětlil doplněnou písemnou informaci d).
Ing. Volfová
Zeptala se na písemnou informaci d), zda by nestálo za úvahu a zvážení postupu, aby nebylo
celé převzetí na kraj, ale byla zřízena akciová společnost s tím, že by podíl měl Liberecký
kraj i Město Liberec. Domnívá se, že by bylo výhodnější, kdyby na tomto převodu
participovalo více subjektů než jen Liberecký kraj. Pro Liberecký kraj to bude finančně
náročné. Znamená to dlouhodobé mandatorní výdaje pro kraj. Jistě pracovní skupina předloží
nějaký finanční rámec, kolik by to kraj stálo.
Ing. Vinklátová

Strana 20 z 29

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 1. 2021

==================================================================
Odpověděla, že proto bude pracovní skupina, která bude zpracovávat nejjednodušší variantu,
jak s tímto pracovat. Spolupráce bude dohromady a jsou tam obsazeni lidi z obou organizací a
společně se tím budou zabývat.
Ing. Lípa
Poděkoval Libereckému kraji za iniciativu, že do Zoologické a Botanické zahrady se budou
dávat peníze. Je potřeba obě zahrady zachránit.
Ing. Miklík
Doplnil, že se usiluje o to, aby Zoo byla udržitelným projektem v rámci krajského rozpočtu.
M. Půta
Sdělil, že v pondělí (25. 1. 2021) měli schůzku s Ing. Vinklátovou, řediteli MVDr. Nejedlem
a RNDr. Studničkou, CSc. Než bude mít pracovní skupina materiál, který bude projednatelný
v zastupitelstvu kraje, tak se uskuteční představení obou subjektů zastupitelům v obou
zastupitelstvech. Liberecký kraj nabízí městu Liberec dva subjekty, které nevykonávají
nadregionální službu a primárně slouží pro občany Liberce a okolí.
Ing. Volfová
Doplnila, že sice organizace, které chce Liberecký kraj převzít, tak plní nadregionální aspekt,
ale jsou pro kraj dražší. Ze 14 Zoo v ČR jsou pouze 2 krajské. Je to velký závazek. Investice
do Zoo budou velké.
M. Půta
Jsou i jiné oblasti, kde Liberecký kraj investuje nerovnoměrně.
Na jednání zastupitelstva kraje se dostavil Ing. Tomáš Hocke ve 14.50 hodin.
M¨. Půta
Požádal Ing. Vinklátovou o postupné předkládání zápisů ze schůzek pracovní skupiny a tím
informovat členy zastupitelstva kraje.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
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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.
HLASOVÁNÍ Č.:

22

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. (26.) Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v
Liberci
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Bc. Lena Mlejnková přečetla usnesení, kde je znovu zvolen Vladimír Bobek jako přísedící
Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 21/21/ZK
Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
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.
HLASOVÁNÍ Č.:

23

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (27.) Zřízení příspěvkové organizace Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace
Překladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál. Uvedl, že příspěvková organizace se zřizuje z důvodu toho,
že Školní statek Frýdlant v likvidaci přejde pod Střední školu hospodářskou a lesnickou ve
Frýdlantu. Mělo to být hlavně z důvodu toho, že se mělo realizovat centrum odborného
vzdělávání z programu COV2. Zjistilo se, že v tomto případě se nedají čerpat finanční
prostředky z dotace. Z toho důvodu se přejde na příspěvkovou organizaci. Bude lépe
kontrolovatelná krajským úřadem. Majetek, do kterého není investováno, se pohybuje kolem
půl miliardy korun. O každém kroku budou členy zastupitelstva kraje informovat průběžně.
V případě, že by se statek Frýdlant zlikvidoval k 31. 12. 2020, tak by statek nedostal dotace.
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Kraj by musel dát školnímu statku překlenovací dotace. Krajský statek nehospodaří se svými
pozemky, ale s pozemky Libereckého kraje. Když se podaří a domluví se s Jednotou
bratrskou v Hejnicích v rámci memoranda a dojde k prodeji areálu hejnické školy lesnické a
hospodářské tak, jak bylo předjednáno. Část prodejní ceny by šla na zřízení oboru pro dřevaře
a lesní mechanizátory a druhá část je prozatím trvající projekt hipologického centra pro
Policii ČR. Rada kraje s tímto byla seznámena.
Diskuze:
Ing. Tůma
Zeptal se, proč tyto informace nebyly součástí materiálu. Rád by viděl všechny tyhle
informace na papíře a rád by viděl nějaké analýzy. To co obdrželi je nedostačující.
Ing. Ramzer
Vysvětlil, že rada kraje minulý rok rozhodla o zrušení společnosti s ručením omezeným a pro
přechod pod Střední školu hospodářskou a lesnickou. Hospodaření bude totožné se statkem
s.r.o. V minulém volebním období byl materiál již předložen. Jediné co je ovlivněno, a to, jak
bude hlasovat o tomto materiálu dnešní zastupitelstvo kraje.
Mgr. Dvořák
Reagoval na zástupce klubu ANO a SPD, kteří chtějí některé věci a přitom nedávno prosadili
ve sněmovně zákon o podílu českých potravinových řetězcích, který považuje za nesmyslný.
Musí být potraviny a lidé, kteří se o potraviny budou starat. Sdělil, že výbor výchovy,
vzdělávání a zaměstnanosti, projednal několikrát tuto problematiku. Historie této instituce je
velmi bohatá. Výbor doporučil dát šanci tomuto zařízení. Je šance tomuto regionu pomoci.
Nebude se zařazovat instituce do rejstříku. Když se vše rozeběhne, tak se kraj ji pokusí
zařadit do rejstříku.
Ing. Miklík
Sdělil, že tento záměr i směr podporuje a na Frýdlantsku je projekt potřeba.
Martin Půta odešel z jednání v 15.00 hodin a předal vedení jednání Ing. Svitákovi.
Ing. Ramzer
Vysvětlil, že nyní se definuje správce majetku Libereckého kraje.
Ing. Tůma
Sdělil, že takto mu to stačí vysvětlit. Nechápe, proč není vše uvedeno v materiálu.
Ing. Volfová
Informovala, že byla hodinová diskuze na výboru finančním. Když se záměr nerozjede tak co,
se stane. Chápe, že se zemědělství má podporovat, protože odborní lidé v zemědělství chybí.
Ing. Ramzer
Vysvětlil memorandum mezi Libereckým krajem a Jednotou bratrskou v Hejnicích. Nemůže
rozhodovat za zastupitelstvo kraje. Musí být nějaký pedagogický pracovník, který ponese
kompetenci. Je jasné to, že se mohou žádat řádné produktivní dotace.
Mgr. Ulmann
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Doplnil informace, a to, že společnost s ručením omezeným se nelikviduje, že by špatně
hospodařila nebo by byla v úpadku. Likviduje se právě proto, že pro činnost, která se od ní
očekává, je právní forma příspěvkové organizace vhodnější.
Ing. Hocke
Navázal na Ing. Volfovou. Finanční výbor doporučil tento materiál schválit v předloženém
znění. Diskuze byla obsáhlá a bylo by vhodné, aby do zastupitelstva kraje byla vložena
písemná informace nebo bod s vysvětlením plánovaných investic.
Mgr. Švarc
Sdělil, že v důvodové zprávě se dočetl, že je záměr vybudovat hipologického centra Policie
ČR. Zajímá ho, kdo s Policií ČR jednal a jak se k tomu Policie ČR staví. Rád by v materiálu,
který obdrží, viděl stanovisko, kdo za Policii ČR se k tomuto vyjadřoval.
Ing. Ramzer
Vychází to z jednání krajského ředitele policie pana Husáka, který byl dnes, ale odvolán.
Dohoda byla podepsána v minulém roce. Podpis byl nejprve od ministra vnitra a poté panem
policejním prezidentem. Na sklonku roku vznikla pracovní skupina. Na základě zadání
pracovní skupiny byla vybrána projekční kancelář a kancelář připravila první studii, která
byla oponována. Z jednání vyplynulo první zadání, jak by centrum mělo vypadat. Druhý
týden v únoru bude druhé jednání, kde bude schválena finální verze. Na základě hmotné
studie budou vydefinovány dvě věci, a to budoucí nájemné a předběžné investiční náklady.
Předpoklad je, že bude předložen materiál na únorovém jednání zastupitelstva kraje.
Mgr. Dvořák
Požádal, aby se všichni podívali, kolik je v Libereckém kraji institucí, které se zabývají
zemědělstvím. Vzdělávat lidi a starat se o přírodu a toto šance, kterou tento region má.
Nebude to třeba tolik rentabilní, ale je to důležité i pro Policii ČR. Je to stále o počtu dětí.
Ing. Volfová
Reagovala na příspěvek Mgr. Dvořáka a vysvětlila mu, že právě o to jde, aby se jednalo o
školské zařízení. Ing. Ramzer řekl, že to nemůže být zapsáno do rejstříku školského zařízení a
teprve až se zařízení rozjede, tak se to tam zapíše. Sdělila, že na výboru finančním někteří
kolegové tento záměr podpořili, právě proto, že se má jednat o školské zařízení pro výchovu
lidí do zemědělství. Na čísla je potřeba se ptát, protože Liberecký kraj má své úkoly a musí je
všechny ufinancovat.
Ing. Sviták
Omluvil se, že Mgr. Dvořáka nepřerušil, ale neviděl v tom problém, co říkal.
Ing. Ramzer
Sdělil, že název bude školní statek nikoliv krajský statek. Když bych nyní říkal, že to bude
školní zařízení, není to možné, není to vybavené. Podmínky pro výuku žáků zatím nejsou.
Vše se musí vybavit postupně. Podle peněz se to bude zařizovat. Požádal, aby zastupitelstvo
kraje schválilo pro začátek příspěvkovou organizaci, která bude primárně správcovská a
sekundárně školská do jednoho roku.
Jiří Löffelmann
Vysvětlil, že od samého začátku byl to jeden z největších problémů resortu. Je to těžké pro
nové členy zastupitelstva kraje se zorientovat. Na webu kraje jsou další dokumenty, které se
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tohoto materiálu týkaly. Stále se řešilo, co se statkem a jeho okolím. Vycházelo se
z myšlenky sehnat dotační prostředky na budovy z budoucího nebo uvažovaného COV2.
Z resortu zemědělství přešla problematika statku na resort školství a ti připravovali likvidaci
statku s.r.o., a sloučení se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu.
Martin Půta se vrátil na jednání zastupitelstva kraje v 15.25 hodin.
Mgr. Švarc
Reagoval na Mgr. Dvořáka, který zřejmě nerozuměl dotazu, kdy se Ing. Ramzera ptal v jaké
fázi je záměr vybudování hipologického centra Policie ČR. Záměr je zmiňován v důvodové
zprávě a byl zde několikrát diskutován. Sdělil, že se z praxe ví, jak je složité nechat zřídit
novou služebnu a že je to dlouhodobý proces.
Mgr. Tulpa
Poděkoval za příspěvek Jiřímu Löffelmannovi. Je snaha toto posouvat dál. Vyjádřil souhlas
s tímto materiálem.
Martin Půta
Shrnul tématiku tohoto bodu, a to, že prodávat zemědělskou půdu, která je krajská se nedělá a
nedává to smysl. Liberecký kraj má ve Frýdlantu svůj historický majetek a není v ideálním
stavu, ale nemůže o něj Liberecký kraj přijít. Nebude se do areálu dávat velká část finančních
prostředků najednou, ale v rozmezí cca 20 let. Není potřeba investovat do Školního statku
Frýdlant nějaké peníze, protože dotace na zemědělství funguje velmi dobře a z toho by se vše
platilo. Je potřeba udržet racionálního správce. Poděkoval všem, kteří mají zřízení
příspěvkové organizace na svědomí. Záměr hipologického centra se projednával s Ing.
Ramzerem a s bývalým policejním ředitelem plk. Mgr. Husákem opakovaně. Nyní se musí
vyřešit, zda nový ředitel policie bude chtít v záměru pokračovat. V místě, kde stojí statek, je
záměr stavět obchvat, kde by si někteří nadhodnotili ceny a nesouhlasí proto s tím, aby se
statek prodával a uvolňovaly se pozemky. Požádal, aby podklady v materiálech, které
přecházejí z jednoho volebního období do druhého, byly obšírněji popsány. Na předsedech
klubů bude řešeno, zda u takovýchto příspěvkových organizacích nezřídit komisi tak, aby
fungování organizace bylo pod kontrolou. Na dalším jednání zastupitelstva kraje budou
členové zastupitelstva kraje dále informováni.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
HLASOVÁNÍ Č.:

24

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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25. (28.) Převod movitého majetku na město Hrádek nad Nisou
Překladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Mgr. Horinka
Sdělil u tohoto materiálu střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
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
HLASOVÁNÍ Č.:

25

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. (29.) Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva
Libereckého kraje - rezignace, odvolání a volba nového člena
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Bc. Lena Mlejnková
Sdělila, že Martin Půta, hejtman, obdržel rezignaci dne 18. 1. 2021 od členky a
místopředsedkyně výboru Daniely Weissové. Na žádost Ing. Valešové, předsedkyně klubu
Pirátů, požádala o změnu v tomto výboru. Z výboru rezignovala na funkci členky i
místopředsedkyně výboru paní Daniela Weissová. Klub Pirátů na místo členky výboru
navrhuje Mgr. Jiřinu Zahradníkovou, Ph.D., která zaslala souhlas s kandidaturou. Předseda
klubu SPD Mgr. Michal Švarc nominoval na místo místopředsedy výboru paní Věnceslavu
Drábkovou, která s tímto návrhem souhlasí.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
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,
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.

HLASOVÁNÍ Č.:

26

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (30.) Úprava Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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.
HLASOVÁNÍ Č.:

27

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (25.) Náměty a připomínky
Mgr. Dvořák
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Sdělil, že výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost nejednal jen o statku Frýdlant. Výbor
požádal odbor školství LK, aby se do začátku nového školního roku zabýval plusy a mínusy
distanční výuky. Nedostatky zaznívají, ale jim nějaké plusy. Případné vypracování některých
metodik při distanční výuce. Požádat o spolupráci některá města. ZŠ se i distanční výukou
zabývaly. Doporučování příjímacích zkoušek formou – doporučeno postupovat jednotně, dle
Cermatu.
Ing. Říha
Dotázal se Ing. Svitáka na komunikaci mezi Splavy a Sklenařicemi. Domnívá se, že
společnost Silnice LK údržbu na této komunikaci velmi podceňuje. Překvapením bylo
chování dispečerky na Nové Vsi, která se chovala arogantně a byla nepříjemná.
Ing. Sviták
Sdělil, že tuto informaci vyřídí panu Správkovi, který to prověří, včetně služby v dané době
na dispečinku.
Ing. Kříž
Zeptal se, jak postupuje příprava modernizace KNL. Měla by to být největší investice.
V poslední době nejsou žádné informace, které by členové zastupitelstva kraje dostávali.
Zeptal se, zda je zajištěno nějaké financování, zda je dodána zpráva, která měla být. Dále ho
zajímá, zda rada kraje již ví, kdo bude dělat koordinátora a v jaké výši bude úvěr.
M. Půta
Požádal Ing. Miklíka, aby na příští jednání zastupitelstva kraje předložil průběžnou písemnou
informaci týkající se modernizace KNL. Dále informoval, že dne 27. 1. 2021 je schůzka
řídícího výboru s prezentací, s projektanty o postupu projektových prací. Blíží se doba, kdy
bude hotova konečná dokumentace pro stavební povolení. Je to další etapa, kde se budou
upřesňovat celkové ekonomické náklady tohoto projektu.
Ing. Miklík
Sdělil, že se připravuje materiál k modernizaci KNL. Prozatím se schvaluje dodatek s firmou
Detroid. Stále není dořešena výše úvěru.
M. Půta
Informoval, že stále platí to, že Liberecký kraj bude financovat max. do výše 2,1 mld. Kč. Na
řídícím výboru informovali společně s primátorem Ing. Zámečníkem, CSc., i Ing. Hockem, že
zbylé peníze, které chybí mezi 2,45 mld. Kč a 3,3 mld. Kč jsou záležitostí KNL. Očekávají,
že i když je dobré hospodaření z roku 2020, tak peníze budou použity na přípravu projektu a
budou v rezervním fondu.
Ing. Říha
Dotaz vznesl na Mgr. Richtera. Jaké jsou zásoby ochranných prostředků. Jaká zásobu má
Liberecký kraj roušek a respirátorů. Zajímá ho, zda je Liberecký kraj soběstačný. Nebo zda se
chystá nějaký další nákup.
Mgr. Richter
Odpověděl, že nemocnice mají dostatek ochranných prostředků. Jehly jsou nedostatkové
prostředky, ale nemocnice je na skladech mají, protože se s tím počítalo. Ochranné prostředky
jsou stále pro příspěvkové organizace a školy v distribuci.
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==================================================================
M. Půta
Doplnil, že z pohledu krizového řízení ochranných prostředků je v příspěvkových
organizacích, nemocnicích dostatek. Chybí jen vakcína proti covid.
Ing. Hocke
Poskytl několik informací k Centru urgentní medicíny. Bylo vydáno tento týden stavební
povolení. Prováděcí dokumentace by měla být hotova v květnu 2021 a výkaz výměr
s rozpočty v červnu 2021. V tuto dobu proběhly tržní konzultace s potencionálními
dodavateli, kteří byli vybráni. Byl osloven svaz podnikatelů ve stavebnictví, aby zaštítil tento
proces a bylo to co nejtransparentnější. Byli získány informace k řízení a realizační tým se
snaží tyto informace se je zpracovat, tak aby se postupně s firmou, která bude administrovat
řízení a mohlo se výběrové řízení v pořádku připravit. Termín pro ukončení výběrového
řízení na generálního dodavatele by mohl být na jaře 2022 a v roce 2024 ukončeno. Ve
stejnou dobu bude probíhat i výběrové řízení na technický dozor investora a BOZP.
Ing. Kříž
Zeptal se Ing. Miklíka. Zeptal se na společnost Deloit. Deloit byl jasným ukazatelem v době,
kdy byl ještě v radě kraje. Smlouva stále není hotová a udělal se jen dodatek ke smlouvě.
Požádal o písemnou informaci, až bude smlouva hotová – co doporučili, kolik např. celá
smlouva stála. Požádal, aby to viděli i ostatní členové zastupitelstva kraje, kteří zde jsou první
volební období.
Ing. Miklík
Odpověděl, že materiál je připraven. Smlouva byla dlouho rozpracovaná s různými
připomínkami, které se postupně zapracovávaly. Do rady kraje dne 9. 2. 2021 bude předložen
materiál, který bude pojmenován Změny poptávkové dokumentace zásadní parametry úvěru
v poptávkové dokumentaci. Do zprávy zahrne i náklady, které se týkají společnosti Deloit.
M. Půta ukončil 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 16.00 hodin.
Další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 23. 2. 2021 od 14 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Jitka Volfová

………………………………
Bc. Anna Provazníková

………………………………
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
V Liberci, 28. 1. 2021

Zapsala: Bc. Iveta Kavanová
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