Výpis usnesení z 3. zasedání
Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 2. 2021
USNESENÍ č. 104/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 2158/19/RK, 232/20/RK, 451/20/RK, 860/20/RK, 1287/20/RK,
1479/20/RK, 1704/20/RK, 1743/20/mRK, 1779/20/RK, 99/VI/20RK, 123/VI/20/RK, 136/VI/20/RK,
158/VI/20/RK, 159/VI/20/RK, 165/VI/20/RK, 173/VI/20/RK, 176/VI/20/RK, 180/VI/20/RK,
181/VI/20/RK, 182/VI/20/RK, 183/VI/20/RK, 184/VI/20/RK, 185/VI/20/RK, 187/VI/20/RK,
196/VI/20/RK, 260/VI/20/RK, 265/VI/20/RK, 267/VI/20/RK, 274/VI/20/RK, 275/VI/20/RK,
276//VI/20/RK, 281/VI/20/RK, 282/VI/20/RK, 283/VI/20/RK, 285/VI/20/RK, 299/VI/20/RK,
300/VI/20/RK, 301/VI/20/RK, 302/VI/20/RK, 303/VI/20/RK, 304/VI/20/RK, 305/VI/20/RK,
306/VI/20/RK, 309/VI/20/RK, 310/VI/20/RK, 317/VI/20/RK, 318/VI/20/RK, 320/VI/20/RK,
322/VI/20/RK, 323/VI/20/RK, 324/VI/20/RK, 325/VI/20/RK, 328/VI/20/RK, 330/VI/20/RK,
331/VI/20/RK, 334/VI/20/RK, 336/VI/20/RK, 337/VI/20/RK, 342/VI/20/RK, 344/VI/20/RK,
347/VI/20/RK, 348/VI/20/RK, 349/VI/20/RK, 350/VI/20/RK, 355/VI/20/RK, 356/VI/20/RK,
357/VI/20/RK, 358/VI/20/RK, 359/VI/20/RK, 362/VI/20/RK, 368/VI/20/RK, 377/VI/20/RK,
378/VI/20/RK, 379/VI/20/mRK, 1/21/RK, 3/21/RK, 6/21/RK, 7/21/RK, 8/21/RK, 10/21/RK,
11/21/RK, 14/21/RK, 15/21/RK, 16/21/RK, 17/21/RK, 18/21/RK, 20/21/RK, 21/21/RK, 22/21/RK,
23/21/RK, 25/21/RK, 26/21/RK, 27/21/RK, 29/21/RK, 30/21/RK, 37/21/RK, 38/21/RK, 40/21/RK,
42/21/RK, 44/21/RK, 45/21/RK, 47/21/RK, 52/21/RK, 54/21/RK, 58/21/RK, 59/21/RK, 62/21/RK,
63/21/RK, 66/21/RK, 68/21/RK, 74/21/RK, 81/21/RK, 88/21/RK, 92/21/RK, 93/21/RK, 96/21/RK,
99/21/RK, 100/21/RK, 102/21/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1616/18/RK z 29. 1. 2021 na 4. 3. 2021,
- 1387/19/RK z 29. 1. 2021 na 4. 3. 2021,
- 653/20/RK z 31. 1. 2021 na 31. 3. 2021,
- 822/20/mRK ad a) z 29. 1. 2021 na 4. 3. 2021,
- 127/VI/20/RK ad 2) z 31. 1. 2021 na 31. 3. 2021,
- 361/VI/20/RK z 31. 1. 2021 na 28. 2. 2021,
- 4/21/RK z 22. 1. 2021 na 31. 3. 2021.
USNESENÍ č. 105/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů č.
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- 293/20/ZK z 31. 1. 2021 na 31. 3. 2021,
- 356/20/ZK z 31. 1. 2021 na 31. 3. 2021,
- 89/VI/20/ZK z 31. 1. 2021 na 28. 2. 2021,
vypouští
ze sledování usnesení č. 240/20/ZK, 260/20/ZK, 70/VI/20/ZK, 84/VI/20/ZK, 85/VI/20/ZK,
86/VI/20/ZK, 87/VI/20/ZK, 88/VI/20/ZK, 90/VI/20/ZK, 91/VI/20/ZK, 93/VI/20/ZK, 94/VI/20/ZK,
95/VI/20/ZK, 97/VI/20/ZK, 100/VI/20/ZK, 102/VI/20/ZK, 104/VI/20/ZK, 106/VI/20/ZK,
107/VI/20/ZK, 108/VI/20/ZK, 109/VI/20/ZK, 110/VI/20/ZK, 112/VI/20/ZK, 114/VI/20/ZK,
14/21/ZK, 16/21/ZK, 17/21/ZK, 18/21/ZK, 22/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 106/21/RK
Vyhodnocení 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 1. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 1. 2021
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, předkládat písemné informace z jednání pracovní
skupiny, které se týkají převzetí činností ZOO a Botanické zahrady Liberec Libereckým krajem
do zastupitelstva kraje,
2.

Termín: 23. 02. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, předložit písemnou informaci nebo řádný bod,
který bude obsahovat vysvětlení plánovaných investic ve zřízení příspěvkové organizace Školní
statek Frýdlant,

3.

Termín: 23. 02. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit na jednání zastupitelstva kraje
průběžnou písemnou informaci týkající se modernizace KNL, včetně smlouvy s doporučením
a výší ceny,

4.

Termín: 23. 02. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit na jednání zastupitelstva kraje
závěry z jednání rady kraje ohledně dopisů od společnosti BUS.COM z prosince 2020 a ledna
2021.
Termín: 23. 02. 2021

USNESENÍ č. 107/21/RK
Novela nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
Rada kraje po projednání
schvaluje
novelu Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
a ukládá
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1.

2.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení novely
Nařízení Libereckého kraje k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 03. 2021
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit novelu Nařízení Libereckého kraje,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje
jednotkami požární ochrany, jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2021

USNESENÍ č. 108/21/RK
Rozpočtové opatření č. 46/21 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
a poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje okresním sdružením
hasičů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 01 – Transfery,
odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 500.000 Kč, a to:
a) snížením specifického ukazatele Sdružení hasičů ČMS - neinvestiční dotace v celkové výši
500.000 Kč,
b)

zavedením a navýšením specifických ukazatelů jednotlivých akcí v rámci dotací na zajištění
činnosti okresních sdružení hasičů v celkové výši 500.000 Kč:

Číslo akce
01700240000
01700250000
01700260000
01700270000

Název akce
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Liberec – zajištění
činnosti
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jablonec nad
Nisou – zajištění činnosti
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Semily – zajištění
činnosti
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Česká Lípa –
zajištění činnosti

Výše v Kč
125.000
125.000
125.000
125.000

rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnném objemu 500.000
Kč níže uvedeným příjemcům na realizaci projektů:
Název příjemce
IČO
Název projektu
Parametry projektu
Výše
dotace
v Kč
SH ČMS –
64039145
Zajištění činnosti SH
Zajištění činnosti SH
125.000
Okresní sdružení
ČMS - Okresního
ČMS - Okresního sdružení
hasičů Liberec
sdružení hasičů Liberec
hasičů Liberec – 1 rok
SH ČMS –
60254572
Zajištění činnosti SH
Zajištění činnosti SH
125.000
Okresní sdružení
ČMS - Okresního
ČMS - Okresního sdružení
hasičů Jablonec
sdružení hasičů Jablonec hasičů Jablonec nad Nisou
nad Nisou
nad Nisou
– 1 rok
SH ČMS –
62012746
Zajištění činnosti SH
Zajištění činnosti SH
125.000
Okresní sdružení
ČMS - Okresního
ČMS - Okresního sdružení
hasičů Semily
sdružení hasičů Semily
hasičů Semily – 1 rok
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SH ČMS –
Okresní sdružení
hasičů Česká
Lípa

63778815

Zajištění činnosti SH
ČMS - Okresního
sdružení hasičů Česká
Lípa

Zajištění činnosti SH
ČMS - Okresního sdružení
hasičů Česká Lípa – 1 rok

125.000

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 01 na zajištění činnosti okresních sdružení pro výše uvedené příjemce
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 46/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 23. 02. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2021

USNESENÍ č. 109/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 47/21 - poskytnutí finančního daru na podporu
činnosti očkovacích center proti onemocnění COVID-19 čtyřem páteřním nemocnicím LK
a úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 47/21, kterým bude poskytnut finanční dar
čtyřem krajským páteřním nemocnicím na podporu činnosti očkovacích center
proti onemocnění COVID-19 ve výši celkem 1.000.000 Kč,
b) s poskytnutím finančního daru ve výši 400.000 Kč, Krajské nemocnici Liberec, a.s.,
IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
c)
d)
e)

s poskytnutím finančního daru ve výši 200.000 Kč, Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,
IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa,
s poskytnutím finančního daru ve výši 200.000 Kč, Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,
IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
s poskytnutím finančního daru ve výši 200.000 Kč, MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,

schvaluje
darovací smlouvu
a) č. OLP/136/2021 mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., IČO: 27283933,
se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, jejímž předmětem je darování
400.000 Kč na podporu činnosti očkovacího centra proti onemocnění COVID-19,
b) č. OLP/137/2021 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o.,
IČO: 00829838, se sídlem: Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem
je darování 200.000 Kč na podporu činnosti očkovacího centra proti onemocnění COVID-19,
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c)

d)

č. OLP/138/2021 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
IČO: 27283518, se sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, jejímž předmětem je darování
200.000 Kč na podporu činnosti očkovacího centra proti onemocnění COVID-19,
č. OLP/139/2021 mezi Libereckým krajem a MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem: Metyšova
465, 514 01 Jilemnice, jejímž předmětem je darování 200.000 Kč na podporu činnosti
očkovacího centra proti onemocnění COVID-19

a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 47/21, poskytnutí finančního daru na podporu činnosti očkovacích center proti onemocnění
COVID-19 čtyřem páteřním nemocnicím LK, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2)

Termín: 23. 02. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit, za podmínky schválení poskytnutí
finančního daru zastupitelstvem kraje, darovací smlouvy hejtmanovi k podpisu.
Termín: 31. 03. 2021

USNESENÍ č. 110/21/RK
Změna statutu Komise Rady LK pro komunikaci s veřejností
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění Statutu Komise Rady Libereckého kraje pro komunikaci s veřejností, doplněného
o možnost distanční účasti členů komise
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi LK, informovat předsedu komise, popř. její členy, o přijatém usnesení.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 111/21/RK
Změna jednacího řádu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění Jednacího řádu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje, doplněného o možnost
distanční účasti členů komise
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu sociálních věcí, informovat
členy komise o přijatém usnesení.
Termín: 26. 02. 2021
USNESENÍ č. 112/21/RK
Změna jednacího řádu Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění Jednacího řádu komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování, doplněného o možnost distanční účasti členů komise
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat členy komise
o přijatém usnesení.
Termín: 26. 02. 2021
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USNESENÍ č. 113/21/RK
Aktualizace jednacího řádu komise rady kraje Revitalizace Ralska
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění Jednacího řádu Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska doplněného
o možnost distanční účasti členů komise
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, informovat členy komise o přijatém
usnesení.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 114/21/RK
Úprava znění jednacího řádu Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým
majetkem kraje a Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje – distanční účast
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. nové znění Jednacího řádu Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým
majetkem kraje doplněného o možnost distanční účasti členů komise a hlasování metodou per
rollam,
2. nové znění Jednacího řádu Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje doplněného
o možnost distanční účasti členů komise
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje informovat jmenované členy komisí o tomto
usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 115/21/RK
Změna jednacího řádu Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění Jednacího řádu Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu,
doplněného o možnost distanční účasti členů komise
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením rezortu životního prostředí a zemědělství,
informovat předsedu komise, popř. její členy, o přijatém usnesení.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 116/21/RK
Změna jednacího řádu Komisí Rady Libereckého kraje pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění Jednacího řádu Komisí Rady Libereckého kraje pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat předsedu komise, popř. její členy, o přijatém usnesení.
Termín: 02. 03. 2021
USNESENÍ č. 117/21/RK
Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnankyni u příležitosti životního jubilea a finančního daru zaměstnankyni
za 10. bezpříspěvkový odběr krve
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené
do krajského úřadu při příležitosti životního jubilea dle Statutu Sociálního fondu Libereckého
kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 2.300 Kč,
b) vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnankyni Libereckého
kraje zařazené do krajského úřadu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly
925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 5.000 Kč,
c)

vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do plného invalidního důchodu dle Statutu
Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly 92515 – Sociální fond Libereckého kraje
v celkové výši 5.300 Kč

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a darů příslušným
zaměstnankyním krajského úřadu.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 118/21/RK
Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
k 1. 5. 2021 počet systemizovaných pracovních pozic zaměstnanců Libereckého kraje zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje na 426, což celkově představuje snížení o 2 pracovní pozice,
souhlasí
s ohledem na optimalizaci činností a zvýšení efektivnosti práce krajského úřadu s navrhovanou
změnou organizační struktury Krajského úřadu Libereckého kraje spočívající ve zrušení stávajícího
odboru dopravy a zřízením dvou nových odborů – odboru dopravní obslužnosti a odboru silničního
hospodářství
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení příslušných organizačních změn.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 119/21/RK
Rozpočtové opatření č. 45/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 - navýšení výdajů kapitol 920 15 – Kapitálové výdaje, 911 15
– Krajský úřad a 910 15 – Zastupitelstvo, odbor kancelář ředitele
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 45/21, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2021 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkem o částku
30.090.500 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2021 celkem o částku 30.090.500 Kč, z toho
1. v kapitole 910 15 – Zastupitelstvo, odbor kancelář ředitele, celkem o částku 1.250.000 Kč
na modernizaci zastupitelského sálu,
2. v kapitole 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele, celkem o částku 1.383.000 Kč, v tom:
a)
b)
c)
3.

o částku 1.133.000 Kč na audity a EFQM,
o částku 150.000 Kč na výměnu žaluzií ve 4. a 5. patře budovy KÚ LK,
o částku 100.000 Kč na zimní údržbu u objektů krajského úřadu,

v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, celkem o částku 27.457.500 Kč,
v tom:
a) o částku 1.675.000 Kč na rekonstrukci kamerového systému krajského úřadu,
b)
c)
d)
e)
f)

o částku 4.895.000 Kč na modernizaci ústředen (EZS),
o částku 600.000 Kč na přípravu rekonstrukce rozvodů otopné a chladné vody mezi
stoupačkami a indukčními jednotkami,
o částku 1.300.000 Kč na rekonstrukci trafostanice - přípravu na přechod napěťové hladiny
10 kV na 22 kV,
o částku 2.200.000 Kč na rekonstrukci střechy energocentra,
o částku 7.000.000 Kč na rekonstrukci EPS,

g) o částku 5.400.000 Kč na rekonstrukci výtahů,
h) o částku 4.400.000 Kč na renovaci páternosteru
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 45/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 120/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Ústenky – jednorázová ústenka
z nanomateriálu"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Kategorie I. – Ústenky – jednorázová ústenka z nanomateriálu“
v celkovém počtu 8 100 kusů v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup osobních
ochranných prostředků - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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2.

hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kanceláře hejtmana,
náhradník: Dipl. Kff. Kateřina Hanzlová, vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník: Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
náhradník: Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
Mgr. Renáta Charvátová, analytička odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Bc. Jan Gabriel, ředitel Domova seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
náhradník: Bc. Helena Vopařilová, DiS., ekonom APOSS Liberec, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému DNS“,
2. kupní smlouvu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 121/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie II. – Respirátory – respirátor FFP2
bez ventilku"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Kategorie II. – Respirátory – FFP2 bez ventilku“ v celkovém počtu
26 700 kusů v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup osobních ochranných
prostředků - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kanceláře hejtmana,
náhradník: Dipl. Kff. Kateřina Hanzlová, vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník: Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
náhradník: Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
Mgr. Renáta Charvátová, analytička odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Bc. Jan Gabriel, ředitel Domova seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
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náhradník: Bc. Helena Vopařilová, DiS., ekonom APOSS Liberec, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému DNS“,
2. kupní smlouvu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 122/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie III. – Ochranné obleky – Overal s kapucí
kategorie CE III T5/T6 vel. L - XL"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Kategorie III. – Ochranné obleky – Overal s kapucí kategorie CE III
T5/T6 vel. L - XL“ v celkovém počtu 920 kusů overalů v rámci dynamického nákupního systému
„Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kanceláře hejtmana,
náhradník: Dipl. Kff. Kateřina Hanzlová, vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník: Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
náhradník: Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
Mgr. Renáta Charvátová, analytička odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Bc. Jan Gabriel, ředitel Domova seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
náhradník: Bc. Helena Vopařilová, DiS., ekonom APOSS Liberec, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému DNS“,
2. kupní smlouvu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 03. 2021
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USNESENÍ č. 123/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie III. – Ochranné obleky – ochranný plášť
z netkané textilie s rukávy do gumičky"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Kategorie III. – Ochranné obleky – ochranný plášť z netkané textilie
s rukávy do gumičky“ v celkovém počtu 1 150 kusů plášťů v rámci dynamického nákupního systému
„Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kanceláře hejtmana,
náhradník: Dipl. Kff. Kateřina Hanzlová, vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník: Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
náhradník: Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
Mgr. Renáta Charvátová, analytička odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Bc. Jan Gabriel, ředitel Domova seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
náhradník: Bc. Helena Vopařilová, DiS., ekonom APOSS Liberec, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému DNS“,
2. kupní smlouvu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 124/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie IV. – Rukavice – jednorázové nitrilové
rukavice vel. S – XL“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Kategorie IV. – Rukavice – jednorázové nitrilové rukavice vel. S - XL“
v celkovém počtu 126 600 kusů v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup osobních
ochranných prostředků - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
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1.

komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kanceláře hejtmana,
náhradník: Dipl. Kff. Kateřina Hanzlová, vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník: Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
náhradník: Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
Mgr. Renáta Charvátová, analytička odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Bc. Jan Gabriel, ředitel Domova seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
náhradník: Bc. Helena Vopařilová, DiS., ekonom APOSS Liberec, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému DNS“,
2. kupní smlouvu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 125/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie V. – Dezinfekce – dezinfekce na ruce
a na povrchy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Kategorie V. – Dezinfekce – dezinfekce na ruce a na povrchy“
v celkovém počtu 1 820 litrů v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup osobních
ochranných prostředků - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kanceláře hejtmana,
náhradník: Dipl. Kff. Kateřina Hanzlová, vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana,
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PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník: Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
náhradník: Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
Mgr. Renáta Charvátová, analytička odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Bc. Jan Gabriel, ředitel Domova seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
náhradník: Bc. Helena Vopařilová, DiS., ekonom APOSS Liberec, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému DNS“,
2. kupní smlouvu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 126/21/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie II. – Respirátory – FFP3 bez ventilku“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že IV. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
ruší
veřejnou zakázku „Kategorie II. – Respirátory – FFP3 bez ventilku“ v souladu s § 127 odst. 2 písm.
d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které
nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody
zadavatel způsobil či nikoliv
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 127/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-14/20 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Šamánkova 500/8, 46001 Liberec, příspěvková organizace Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK-14/20 – z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Libereckého
kraje Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šamánkova 500/8,
460 01 Liberec. Kontrola byla vykonána dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje
a ve dnech 1. 12. a 3. 12. 2020 kontrolou na místě. Kontrolou byly zjištěny 2 nedostatky, příspěvková
organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 30. 12. 2020.
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USNESENÍ č. 128/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-85/20 Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, 468 41
Tanvald, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK-85/20 – z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Libereckého
kraje Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, 468 41 Tanvald. Kontrola byla vykonána dálkově
v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje a ve dnech 19. 10. - 21. 10. 2020 kontrolou na místě.
Kontrolou bylo zjištěno 5 nedostatků. Příspěvková organizace podala opatření k nápravě nedostatků
a námitky k protokolu o kontrole č. j. OK-85/20 dopisem ze dne 3. 12. 2020.
USNESENÍ č. 129/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-90/20 Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa,
Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK-90/20 – z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Libereckého
kraje Pedagogicko - psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa.
Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 7. - 8. 12. 2020, kontrolou byly zjištěny 2 nedostatky.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 7. 1. 2021.
USNESENÍ č. 130/21/RK
Rozpočtové opatření č. 44/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 – navýšení kapitoly 914 10 – Působnosti, právní odbor
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 44/21, kterým se navyšují výdaje v kapitole 914 10 – Působnosti, právního
odboru, o částku 2.000.000 Kč, převodem již schválné akce z roku 2020 do rozpočtu 2021 – soudní
spor v souvislosti s COV řemesel Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 44/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 131/21/RK
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, v roce 2020
Rada kraje po projednání
a bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, v roce 2020
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výroční zprávy v souladu
s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění.
Termín: 23. 02. 2021
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USNESENÍ č. 132/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/21 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého
kraje dosažených v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 40/21, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 314.900.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2021 v celkové výši 314.900.000 Kč, z toho:
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO v celkové výši 20.955.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy ve výši
17.000.000 Kč,
b) v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu ve výši 3.955.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Běžná údržba
silnic ve výši 5.440.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 – Působnosti v celkové výši 18.196.500 Kč, v tom:
a) v kapitole 914 06 - Působnosti, odbor dopravy ve výši 17.000.000 Kč,
b) v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství
ve výši 700.000 Kč
c) v kapitole 914 09 – Působnosti, odbor zdravotnictví ve výši 496.500 Kč,
výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 26.504.000 Kč, v tom:
v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 8.404.000 Kč,
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 10.000.000 Kč,
v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví ve výši 8.100.000 Kč,
výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor v celkové výši
64.000.030 Kč, v tom rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních
opatření orgánů kraje ve výši 4.000.030 Kč a rezerva Vnitřní dopravce – Západ
ve výši 60.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 138.918.100 Kč, v tom:
a) v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy ve výši 103.368.100 Kč,
b) v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a zemědělství
ve výši 1.250.000 Kč,
c) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 34.300.000 Kč,
výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku, akce PD nový objekt Zdravotnické školy v Liberci, ve výši
10.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 926 – Dotační fond v celkové výši 27.386.370 Kč, v tom:
a) v kapitole 926 01 – Dotační fond, obor kancelář hejtmana ve výši
3.700.000 Kč,
b) v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v celkové výši 7.975.000 Kč,
c) v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 5.995.000 Kč,
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d)
e)
f)

v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí ve výši 250.000 Kč,
v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy ve výši 1.650.000 Kč,
v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 3.750.000 Kč,
g) v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství
ve výši 3.830.000 Kč,
h) v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví ve výši 236.370 Kč
9) výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana ve výši
3.500.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/21 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 133/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/21 – úpravy v kapitole 926 - Dotační fond a kapitole
917 - Transfery
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 41/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 926 – Dotační fond, ekonomický odbor ve výši 83.113.630 Kč
alokované v rozpočtu 2021 jako nespecifikovaná rezerva Dotačního fondu pro rok 2021,
2. navyšují výdaje v kapitole 926 – Dotační fond v celkové výši 83.113.630 Kč, z toho:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.
a)

b)

v kapitole 926 01 – Dotační fond, obor kancelář hejtmana ve výši
11.100.000 Kč,
v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v celkové výši 23.925.000 Kč,
v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 17.985.000 Kč,
v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí ve výši 750.000 Kč,
v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy ve výši 4.950.000 Kč,
v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 11.250.000 Kč,
v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství
ve výši 11.490.000 Kč,
v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví ve výši 1.663.630 Kč,
upravují výdaje v kapitole 917 – Transfery, a to tak že se:
snižují výdaje v kapitole 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, ve výši 200.000 Kč jako nespecifikované rezervy
na Podporu ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
v oblasti rozvoje kraje,
snižují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy, ve výši
200.000 Kč jako nespecifikované rezervy na Podporu ojedinělých projektů
zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti dopravy kraje,
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c)

snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, ve výši 200.000 Kč jako nespecifikované rezervy
na Podporu ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
d) snižují výdaje v kapitole 917 08 - Transfery, odbor životního prostředí
a zemědělství, ve výši 200.000 Kč jako nespecifikované rezervy na Podporu
ojedinělých projektů na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí
a zemědělství,
e) snižují výdaje v kapitole 917 09 - Transfery, odbor zdravotnictví, ve výši
200.000 Kč jako nespecifikované rezervy na Podporu ojedinělých projektů
zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti zdravotnictví
f) navyšují výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana,
ve výši 1.000.000 Kč na peněžité dary a neinvestiční transfery – individuální
záštity s finanční podporou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/21 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 134/21/RK
Vypořádání inventarizačních rozdílů za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
proúčtování inventarizačního rozdílu zachycením stavů předmětů operativní evidence, které jsou
vedeny na majetkových účtech a podrozvahových účtech kraje v celkové výši vzniklého
inventarizačního rozdílu – manka 37.621,60 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu
a) zabezpečit proúčtování inventarizačního rozdílu v účetní evidenci kraje za rok 2020,
b)

Termín: 25. 02. 2021
zajistit zachycení skutečného stavu majetku v operativní evidenci, tj. opraveného o přírůstky
a úbytky, zjištěného inventarizací za rok 2020 a svolat škodní komisi k projednání vzniklého
inventarizačního rozdílu - manka.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 135/21/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden roku 2021 jako
písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 23. 02. 2021
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USNESENÍ č. 136/21/RK
Potvrzení postupu Libereckého kraje - účetní jednotky při distribuci a zprostředkovávání
osobních ochranných pomůcek z Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti
s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s postupem, kdy v případě zajištění distribuce ochranných pomůcek v souladu s usnesením
Vlády ČR č. 991 ze dne 5. 10. 2020, se nejedná o účetní případ podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a účetní jednotka Liberecký kraj nemá možnost ani
povinnost o těchto ochranných pomůckách vytvářet ve svém účetnictví účetní záznamy,
2) s postupem, kdy v případě zajištění distribuce ochranných pomůcek v souladu s usnesením
Vlády ČR č. 286 ze dne 23. 3. 2020, se nejedná o účetní případ podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a účetní jednotka Liberecký kraj nemá možnost ani
povinnost o těchto ochranných pomůckách vytvářet ve svém účetnictví účetní záznamy, není-li
mezi Českou republikou-Ministerstvem zdravotnictví nebo Ministerstvem vnitra a Libereckým
krajem uzavřena smlouva o bezúplatném převodu osobních ochranných pomůcek,
3) s postupem, kdy v případě budoucího zajišťování distribuce ochranných pomůcek poskytnutých
od ústředních orgánů státní správy prostřednictvím krajů resp. krajských úřadů a pokud tato
distribuce bude zajišťována obdobným způsobem jako v bodě 1) a 2) tohoto usnesení, se rovněž
nebude jednat o účetní případ podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a účetní jednotka Liberecký kraj nebude mít povinnost o těchto ochranných
pomůckách vytvářet ve svém účetnictví účetní záznamy, nebude-li mezi Českou republikou
a Libereckým krajem uzavřena smlouva o bezúplatném převodu osobních ochranných
pomůcek,
a kdy byl výše uvedený postup již schválen radou kraje usnesením č. 1806/20/mRK ze dne
27. 10. 2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit vedení účetnictví účetní jednotky Liberecký kraj v souladu s postupem
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 137/21/RK
Rozpočtové opatření č. 60/21 – navýšení příjmů kraje z titulu přijaté účelové dotace
Ministerstva financí na opatření spojené s nouzovým stavem a navýšení výdajů v kapitole
931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana, nouzový stav 2020 - 2021 vyhlášený vládou
ČR v souvislosti s šířením viru- SARS-CoV-2
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 60/21, kterým se navyšují příjmy kraje z titulu přijaté účelové dotace
z Ministerstva financí ve výši 10.000.000 Kč na nezbytná opatření spojená s vyhlášeným nouzovým
stavem a současně se navyšují výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana,
Nouzový stav 2020 - 2021 II. ve výši 10.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 60/21 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
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Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 138/21/RK
Rozpočtové opatření č. 35/21 - navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, přijetí účelové dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021
pro výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/21, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje z titulu přijaté dotace poskytnuté
ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021 na výplatu státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o částku 5.470.000 Kč
2. navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor
sociálních věcí, o částku 5.470.000 Kč, na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele Zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Liberec, příspěvková organizace,
Pekárkova 572/4, Liberec 15, ve výši 5.470.000 Kč, č. a. 05700051523, vedeno pod účelovým
znakem 13307
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 35/21 jako písemnou zprávu na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 139/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/21 –Financování sociálních služeb v r. 2021
z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05
– transfery, odbor sociálních věcí)
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 38/21, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na financování sociálních služeb v roce 2021, které Liberecký kraj obdrží z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, čímž se:
a)
b)

navyšují příjmy kraje o částku 834.268.445 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, v celkovém objemu
834.268.445 Kč, z toho:

1.

2)

3)

navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV
dle zvláštního zákona ve výši 788.490.000 Kč,
2. navýšením nespecifikovaných rezerv v kapitole v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV
dle zvláštního zákona ve výši 45.778.445 Kč,
s Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021,
na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci v roce 2021 v celkové výši
834.268.445 Kč,
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
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Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu 444.742.000 Kč, níže uvedeným příjemcům
na rok 2021 do výše:
Název

ADVAITA, z. ú.

AHC a.s.

AHC a.s.

ALVALÍDA, z.s.

Alzheimercentrum
Česká Lípa z.ú.

Buona Strada s.r.o.

Centrum LIRA, z.ú.

Centrum LIRA, z.ú.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.

IČO

Sídlo

Registrační
číslo služby

Druh služby

Kofinancování
sociální služby
v Kč

65635591

Rumunská 14/6
Liberec IVPerštýn
460 01 Liberec 1

6552817

odborné sociální
poradenství

1.723.000,00

24160369

Budějovická
778/3
Praha 4 - Michle
140 00 Praha 4

4530859

domovy pro
seniory

5.184.000,00

24160369

Budějovická
778/3
Praha 4 - Michle
140 00 Praha 4

9450189

odlehčovací služby

1.063.000,00

44224711

Hanychovská
743/3
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

5293571

denní stacionáře

2.981.000,00

7234571

U Nemocnice
2696
Česká Lípa
470 06 Česká
Lípa 6

9220832

domovy se
zvláštním režimem

2.350.000,00

4570243

Venušina 544/6
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1

7885329

denní stacionáře

1.751.000,00

28731191

Matoušova
406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

3959325

raná péče

7.261.000,00

28731191

Matoušova
406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

4823957

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

5.488.000,00

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

1656576

odlehčovací služby

1.100.000,00

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

1840164

odborné sociální
poradenství

132.000,00

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

2164863

odlehčovací služby

644.000,00

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

2453453

tlumočnické služby

833.000,00

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

3852372

osobní asistence
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3.790.000,00
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CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.

Centrum sociálních
služeb Jablonec nad
Nisou, p.o.

Centrum sociálních
služeb Jablonec nad
Nisou, p.o.
Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková
organizace
Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková
organizace
Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková
organizace

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

4148036

odborné sociální
poradenství

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

5362299

odlehčovací služby

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

5451090

odborné sociální
poradenství

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

6806376

odlehčovací služby

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

7135154

osobní asistence

2.506.000,00

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

7559709

osobní asistence

5.832.000,00

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

9349276

osobní asistence

3.531.000,00

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

9725207

odborné sociální
poradenství

88.000,00

43256503

Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

1947710

odlehčovací služby

43256503

Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

8396068

pečovatelská
služba

65100654

Krejčího 1172/3
Liberec VIRochlice
460 06 Liberec 6

2480451

domovy pro
seniory

65100654

Krejčího 1172/3
Liberec VIRochlice
460 06 Liberec 6

6722018

pečovatelská
služba

65100654

Krejčího 1172/3
Liberec VIRochlice
460 06 Liberec 6

7665554

odlehčovací služby
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88.000,00

620.000,00

88.000,00

644.000,00

893.000,00

4.689.000,00

980.000,00

10.577.000,00

1.110.000,00
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COMPITUM, z.s.

Česká unie
neslyšících, z.ú.

Česká unie
neslyšících, z.ú.

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Déčko Liberec z.s.
Dětské centrum
Jilemnice,
příspěvková
organizace
Dětské centrum
Jilemnice,
příspěvková
organizace
Dětské centrum
Jilemnice,
příspěvková
organizace
Dětské centrum
Semily, příspěvková
organizace

DH Liberec, o.p.s.

DH Liberec, o.p.s.

Vysoká 4231/35
Jablonec nad
Nisou
466 02 Jablonec
nad Nisou 2

6769479

675547

Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

4358523

675547

Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

4756138

tlumočnické služby
sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

25755277

Šafaříkova
635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2

5235056

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.289.000,00

25755277

Šafaříkova
635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2

5713240

terénní programy

2.748.000,00

25755277

Šafaříkova
635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2

6719009

odborné sociální
poradenství

1.271.000,00

68455232

Švermova 32/35
Liberec XFrantiškov
460 10 Liberec
10

9813481

odborné sociální
poradenství

2.156.000,00

3790182

denní stacionáře

2.468.000,00

5312119

týdenní stacionáře

1.636.000,00

6907978

odlehčovací služby

957.000,00

Na Olešce 433
Podmoklice
513 01 Semily

4297455

denní stacionáře

2.357.000,00

27298523

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec
15

2718583

sociálně
terapeutické dílny

1.272.000,00

27298523

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec
15

3166608

domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

5.282.000,00

26571129

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

1.400.000,00

498.000,00

723.000,00

Roztocká 994
514 01 Jilemnice
68247877
Roztocká 994
514 01 Jilemnice
68247877
Roztocká 994
514 01 Jilemnice
68247877

856134
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DH Liberec, o.p.s.

DH Liberec, o.p.s.

Diakonie Beránek z.s.

Diakonie ČCE středisko Světlo ve
Vrchlabí

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

Diecézní charita
Litoměřice
Domov důchodců a
dům s pečovatelskou
službou Zákupy,
příspěvková
organizace
Domov důchodců a
dům s pečovatelskou
službou Zákupy,
příspěvková
organizace

DOMOV U SPASITELE
středisko Husitské
diakonie

27298523

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec
15

5793673

osobní asistence

1.541.000,00

27298523

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec
15

7044506

chráněné bydlení

6.158.000,00

40233189

1. máje 868/11
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

5231429

pečovatelská
služba

3.992.000,00

43464343

Komenského 616
Vrchlabí
543 01 Vrchlabí
1

3148048

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

1.146.000,00

73633992

5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

3428319

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

2.147.000,00

73633992

5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

5741111

pečovatelská
služba

2.868.000,00

73633992

5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

7080749

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

1.852.000,00

73633992

5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

8492814

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.289.000,00

40229939

Kosmonautů
2022
Předměstí
412 01
Litoměřice 1

3632154

pečovatelská
služba

1.835.000,00

3001174

domovy pro
seniory

5.654.000,00

3555154

pečovatelská
služba

3988103

domovy pro
seniory

3055579

domovy se
zvláštním režimem

Nové Zákupy
500
471 23 Zákupy
71167463
Nové Zákupy
500
471 23 Zákupy
71167463

73632791

Máchova 650
Frýdlant
464 01 Frýdlant
v Čechách
Radimovice
č.e.46
463 44 Sychrov

DS Sychrov s.r.o.

8207364
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846.000,00

6.498.000,00

14.960.000,00
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Radimovice
č.e.46
463 44 Sychrov
DS Sychrov s.r.o.
Dům penzion pro
důchodce,
příspěvková
organizace

ELVA HELP z.s.

Farní charita Česká
Lípa

Farní charita Česká
Lípa

Farní charita Česká
Lípa

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

7826049

domovy pro
seniory

2.318.000,00

1526260

pečovatelská
služba

1.717.000,00

26586100

Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1

7890129

sociální
rehabilitace

70226148

Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

1297986

azylové domy

4.322.000,00

70226148

Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

2925974

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

3.395.000,00

70226148

Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

6790491

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.345.000,00

46749411

Nezvalova
662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec
15

1226991

domovy se
zvláštním režimem

2.712.000,00

46749411

Nezvalova
662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec
15

3596108

podpora
samostatného
bydlení

4.484.000,00

46749411

Nezvalova
662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec
15

3865693

chráněné bydlení

4.569.000,00

46749411

Nezvalova
662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec
15

5563434

sociálně
terapeutické dílny

1.958.000,00

46749411

Nezvalova
662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec
15

8208204

sociální
rehabilitace

3.181.000,00

6265472

sociálně
terapeutické dílny

1.958.000,00

8899363

sociální
rehabilitace

8207364
Tyršova 1340
468 51 Smržovka
60254050

Nad Školami 480
513 01 Semily
FOKUS Semily, z.s.

22871080
Nad Školami 480
513 01 Semily

FOKUS Semily, z.s.

22871080

24

885.000,00

979.000,00
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FOKUS Turnov, z.s.

FOKUS Turnov, z.s.

FOKUS Turnov, z.s.

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

LAMPA, z. s.

Laxus z. ú.

49295101

Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1

4661168

sociálně
terapeutické dílny

1.468.000,00

49295101

Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1

7471836

podpora
samostatného
bydlení

2.036.000,00

49295101

Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1

9314906

centra denních
služeb

28700210

Pod Perštýnem
321/1
Liberec IVPerštýn
460 01 Liberec 1

3069495

odlehčovací služby

2.683.000,00

28700210

Pod Perštýnem
321/1
Liberec IVPerštýn
460 01 Liberec 1

4343228

odlehčovací služby

4.562.000,00

28700210

Pod Perštýnem
321/1
Liberec IVPerštýn
460 01 Liberec 1

9543067

odborné sociální
poradenství

1.465.000,00

22889159

Husova 89
Mimoň I
471 24 Mimoň

7555345

terénní programy

551.000,00

62695487

Sadová 2107
Nymburk
288 02 Nymburk
2

2073130

odborné sociální
poradenství

846.000,00

8752756

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.073.000,00

3661910

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

931.000,00

7356784

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.238.000,00

7934335

Konopná 776/8
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec
14

8935632

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.238.000,00

1679198

Na Pískovně
657/24
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec
14

7734736

pečovatelská
služba

2.485.000,00

Kosmonautů
1641
Turnov
511 01 Turnov 1

5285192

osobní asistence

Moskevská 438
463 34 Hrádek
nad Nisou
Maják Hrádek z. ú.

8751641
Švermova 853
463 65 Nové
Město pod
Smrkem

Maják NMPS, z. ú.

8848254
Švermova 853
463 65 Nové
Město pod
Smrkem

Maják NMPS, z. ú.

Maják Plus, z. ú.

MAREVA z.s.
Mateřská škola a
Základní škola
Sluníčko Turnov,
příspěvková
organizace

8848254

71173854

25

856.000,00

394.000,00
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Mateřská škola a
Základní škola
Sluníčko Turnov,
příspěvková
organizace

MCU KOLOSEUM,
o.p.s.

MĚSTO CVIKOV

Město Desná

Město Frýdlant

Město Hodkovice nad
Mohelkou

71173854

Kosmonautů
1641
Turnov
511 01 Turnov 1

5861633

denní stacionáře

586.000,00

25405080

Generála
Svobody 83/47
Liberec XIIINové Pavlovice
460 01 Liberec 1

4873800

osobní asistence

2.580.000,00

260410

Náměstí
Osvobození 63
Cvikov I
471 54 Cvikov

2700736

pečovatelská
služba

1.382.000,00

262307

Krkonošská 318
Desná II
468 61 Desná v
Jizer. horách

8598927

pečovatelská
služba

495.000,00

262781

nám. T. G.
Masaryka 37
Frýdlant
464 01 Frýdlant
v Čechách

2088349

pečovatelská
služba

1.562.000,00

3886672

pečovatelská
služba

2.260.000,00

7777619

pečovatelská
služba

799.000,00

2838544

pečovatelská
služba

830.000,00

2084701

pečovatelská
služba

3.120.000,00

1129034

pečovatelská
služba

1.685.000,00

8227630

pečovatelská
služba

734.000,00

263141

Fučíkova 421
Raspenava
464 01 Frýdlant
v Čechách

2587147

pečovatelská
služba

266.000,00

262552

Husova 490
Rychnov u
Jablonce nad
Nisou
468 02 Rychnov
u Jablonce n.Nis.

2552651

pečovatelská
služba

751.000,00

nám. T. G.
Masaryka 1
463 42
Hodkovice nad
Mohelkou
262820
náměstí 1. máje
1
463 31
Chrastava

Město Chrastava

Město Jablonné v
Podještědí

262871
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné
v Podještědí
260576
Masarykovo
náměstí 82
514 01 Jilemnice

Město Jilemnice

Město Kamenický
Šenov

Město Nové Město
pod Smrkem

MĚSTO RASPENAVA

Město Rychnov u
Jablonce nad Nisou

275808
Osvobození 470
471 14
Kamenický
Šenov
260622
Palackého 280
463 65 Nové
Město pod
Smrkem
263036
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Město Stráž pod
Ralskem

Revoluční 164
471 27 Stráž pod
Ralskem
2574699

pečovatelská
služba

870.000,00

7207666

pečovatelská
služba

636.000,00

262633

2928724

pečovatelská
služba

1.723.000,00

75100967

5957695

pečovatelská
služba

1.167.000,00

63125137

Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1

1220799

domy na půl cesty

1.883.000,00

63125137

Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1

1229581

kontaktní centra

2.552.000,00

63125137

Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1

3775974

terénní programy

63125137

Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1

3801846

kontaktní centra

1.150.000,00

63125137

Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1

8306216

terénní programy

4.049.000,00

570931

K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515

1020591

nízkoprahová
denní centra

1.492.000,00

570931

K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515

1303151

noclehárny

1.346.000,00

570931

K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515

1420566

terénní programy

1.590.000,00

260967
Velké Hamry 362
468 45 Velké
Hamry

Město Velké Hamry

262595
náměstí 3.
května 1
468 22 Železný
Brod

Město Železný Brod

Mgr. Lucie Jursíková
Brožková

Most k naději, z. s.

Most k naději, z. s.

Most k naději, z. s.

Most k naději, z. s.

Most k naději, z. s.

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

27

856.000,00
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NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

Návrat, o.p.s.

Návrat, o.p.s.

Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p.o.

Nemocnice následné
péče s poliklinikou
Lomnice nad
Popelkou

Nemocnice s
poliklinikou Česká
Lípa, a. s.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

570931

K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515

1775589

terénní programy

2.283.000,00

570931

K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515

2481915

nízkoprahová
denní centra

1.984.000,00

570931

K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515

3822869

noclehárny

1.161.000,00

570931

K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515

5918012

azylové domy

2.294.000,00

570931

K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515

9860755

terénní programy

489.000,00

26623064

Brunnerova
1011/3
Praha 17 - Řepy
163 00 Praha
618

1201824

chráněné bydlení

322.000,00

27323773

Široká 304/68
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

6224406

azylové domy

1.977.000,00

27323773

Široká 304/68
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

7228496

azylové domy

625.000,00

829838

Nemocniční
4446/15
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

3702507

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové
péče

866.000,00

3682159

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové
péče

709.000,00

4501907

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové
péče

500.000,00

2.458.000,00

Komenského 440
512 51 Lomnice
nad Popelkou
854875

27283518

Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

26636328

Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

3910140

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

26636328

Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

5063729

terénní programy

28

602.000,00
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Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

6374958

26636328

Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

8054292

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

8791447

odborné sociální
poradenství

600.000,00

7177985

pečovatelská
služba

772.000,00

1853485

pečovatelská
služba

227.000,00

3415850

pečovatelská
služba

696.000,00

3005927

pečovatelská
služba

338.000,00

3977219

pečovatelská
služba

313.000,00

73633755

Na jihu 553
Nové Město
506 01 Jičín 1

2584331

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

1.474.000,00

26520699

Uhlířská 424/7
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

3146268

azylové domy

1.691.000,00

26520699

Uhlířská 424/7
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

6940940

domovy pro
seniory

3.332.000,00

26520699

Uhlířská 424/7
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

9958898

azylové domy

1.655.000,00

70828920

Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1

1807508

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.345.000,00

70828920

Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1

5070480

odborné sociální
poradenství

150.000,00

70828920

Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1

8501960

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

772.000,00

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Obec Horní Branná

275735

Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Horní Branná
262
512 36 Horní
Branná

nám. Odboje 12
471 06 Horní
Police
OBEC HORNÍ POLICE

524662
Karlovice 12
511 01 Turnov 1

Obec Karlovice

Obec Mírová pod
Kozákovem

275824

275913

Chutnovka 36
Mírová pod
Kozákovem
511 01 Turnov 1
Poniklá 65
512 42 Poniklá

Obec Poniklá

Oblastní charita Jičín

Oblastní charita
Liberec

Oblastní charita
Liberec

Oblastní charita
Liberec

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most

276006

29

983.000,00

552.000,00
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Oblastní charita Most

70828920

Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1

8696715

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

2.476.000,00

2572767

domovy se
zvláštním režimem

7.986.000,00

6967411

domovy pro
seniory

5.295.000,00

6191395

pečovatelská
služba

1.704.000,00

5475959

pečovatelská
služba

1.600.000,00

Zahradní 182
403 23 Velké
Březno
PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506
Zahradní 182
403 23 Velké
Březno

PAMPELIŠKA, o.p.s.
Pečovatelská služba
Český Dub,
příspěvková
organizace
Pečovatelská služba
Hrádek nad Nisou,
příspěvková
organizace
Pečovatelská služba
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace

27284506

72744723

V Parku 190
Český Dub IV
463 43 Český
Dub
Žitavská 670
463 34 Hrádek
nad Nisou

71177248
Obránců míru
1188
512 51 Lomnice
nad Popelkou

1273599

pečovatelská
služba
sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

2049573

osobní asistence

2930990

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

2.228.000,00

3912232

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

471.000,00

22829903

Nerudova
3113/17
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

5391602

domovy se
zvláštním režimem

6.969.000,00

22829903

Nerudova
3113/17
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

8419868

osobní asistence

6.698.000,00

26537036

Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

1161877

terénní programy

3.886.000,00

8163936

7663161
Bezručova 503
463 31
Chrastava

Přístav 3V, z. ú.

Reva o. p. s.

6627421

25447726

Na Perštýně
352/33
Liberec IVPerštýn
460 01 Liberec 1
Smetanova 387
473 01 Nový Bor

Rodina v centru, z.ú.

27004295
Smetanova 387
473 01 Nový Bor

Rodina v centru, z.ú.

Rodina24 z. ú.

Rodina24 z. ú.

Romodrom o.p.s.

27004295

30

2.391.000,00

1.093.000,00

10.333.000,00
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Romodrom o.p.s.

Ruprechtický farní
spolek

Rytmus Liberec, o.p.s.

Sdružení tělesně
postižených Česká
Lípa, o.p.s.

Sdružení TULIPAN,
z.s.

SeneCura
SeniorCentrum
Liberec s.r.o.

SeniA z.s.

SLUNCE VŠEM,
zapsaný spolek

SLUNCE VŠEM,
zapsaný spolek

Snílek, o.p.s.
Sociální služby města
České Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby města
České Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby města
České Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby města
České Lípy,
příspěvková
organizace

26537036

Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

1464519

odborné sociální
poradenství

804.000,00

27016781

Divoká 1186
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec
14

9603734

denní stacionáře

2.112.000,00

27322793

Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1

2527518

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

9072226

sociální
rehabilitace
sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

Sokolská 113/8
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1

8533092

chráněné bydlení

1.653.000,00

Ke Smíchovu
1144/144
Slivenec
154 00 Praha
514

9964505

domovy pro
seniory

4.200.000,00

27010031

Dlouhá 1376/25a
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

5792926

centra denních
služeb

856.000,00

26671468

Brigádnická 2260
Turnov
511 01 Turnov 1

5091362

centra denních
služeb

1.083.000,00

26671468

Brigádnická 2260
Turnov
511 01 Turnov 1

9321887

odlehčovací služby

2.250.000,00

26640007

Staré Splavy
č.e.253
Doksy
471 63 Staré
Splavy

3802797

domy na půl cesty

893.000,00

72745339

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

1410170

pečovatelská
služba

5.757.000,00

72745339

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

6732891

azylové domy

2.147.000,00

72745339

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

8170444

azylové domy

433.000,00

72745339

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

8788790

domovy pro
seniory

2107538

26672472

7333919

31

4.831.000,00

1.098.000,00

8.307.000,00
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Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace
Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace
Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace
Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace
Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace
Sociální služby města
Nový Bor,
příspěvková
organizace
Sociální služby města
Nový Bor,
příspěvková
organizace
Sociální služby
Semily, příspěvková
organizace
Sociální služby
Semily, příspěvková
organizace
Sociální služby
Semily, příspěvková
organizace

Spokojený domov,
o.p.s.

Spokojený domov,
o.p.s.

Spokojený domov,
o.p.s.

Společnost Dolmen,
z.ú.

Společnost Dolmen,
z.ú.

Panská 199
472 01 Doksy
48282910

2854766

denní stacionáře

4493554

pečovatelská
služba

1.058.000,00

8609487

domovy pro
seniory

7.603.000,00

48282901

Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň

3625295

domovy pro
seniory

8.517.000,00

48282901

Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň

6836867

pečovatelská
služba

1.930.000,00

1280179

denní stacionáře

7901485

pečovatelská
služba

854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

2308616

domovy se
zvláštním režimem

854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

3732526

domovy pro
seniory

8.881.000,00

854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

3949768

pečovatelská
služba

1.910.000,00

29043913

Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště

5968921

odlehčovací služby

29043913

Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště

7143232

osobní asistence

3.271.000,00

29043913

Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště

7253089

pečovatelská
služba

1.449.000,00

27291049

nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

4353078

podpora
samostatného
bydlení

1.953.000,00

27291049

nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

5227172

chráněné bydlení

7.908.000,00

Panská 199
472 01 Doksy
48282910
Panská 199
472 01 Doksy
48282910

294.000,00

B. Egermanna
950
473 01 Nový Bor
75143861
B. Egermanna
950
473 01 Nový Bor
75143861

32

225.000,00

4.049.000,00

10.030.000,00

805.000,00
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Společnost Dolmen,
z.ú.

TyfloCentrum Liberec
o. p. s.

TyfloCentrum Liberec
o. p. s.

TyfloCentrum Liberec
o. p. s.

27291049

nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

6650186

sociálně
terapeutické dílny

1.693.000,00

2954592

sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

1.110.000,00

216.000,00

911.000,00

25475894

Na Výšinách
451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

25475894

Na Výšinách
451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

5293407

průvodcovské a
předčitatelské
služby

25475894

Na Výšinách
451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

8340162

sociální
rehabilitace

5773192

pečovatelská
služba

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

3368051

odlehčovací služby

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

4234054

domovy pro
seniory

11.282.000,00

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

8719331

pečovatelská
služba

6.595.000,00

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

9274680

domovy se
zvláštním režimem

5.320.000,00

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

9313088

centra denních
služeb

Horní Rokytnice
590
512 44 Rokytnice
nad Jizerou 1
ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Zdravotně sociální
služby Turnov

Zdravotně sociální
služby Turnov

Zdravotně sociální
služby Turnov

Zdravotně sociální
služby Turnov

Zdravotně sociální
služby Turnov

3781224

Celkem

4)

Počet služeb

184

2.599.000,00

892.000,00

715.000,00

444.742.000,00

se vzorovou Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí na r. 2021,

rozhoduje o
poskytnutí příspěvku zřizovatele z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu 343.748.000 Kč, níže uvedeným příspěvkovým
organizacím sociálního resortu Libereckého kraje na rok 2021 do výše:
Název

IČO

Sídlo

Registrační
číslo služby

33

Druh služby

Kofinancování
sociální služby
v Kč
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APOSS Liberec, příspěvková
organizace

Zeyerova 832/24
Liberec I-Staré Město
71220071 460 01 Liberec 1

centra denních
3190180 služeb

APOSS Liberec, příspěvková
organizace

Zeyerova 832/24
Liberec I-Staré Město
71220071 460 01 Liberec 1

domovy pro osoby
se zdravotním
4094333 postižením

11.710.000,00

Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
70868476 463 11 Liberec 30

1701584intervenční centra

1.568.000,00

Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
70868476 463 11 Liberec 30

odborné sociální
2632467 poradenství

5.963.000,00

Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
70868476 463 11 Liberec 30

odborné sociální
4337287 poradenství

2.682.000,00

Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
70868476 463 11 Liberec 30

telefonická krizová
5393471 pomoc

2.855.000,00

Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
70868476 463 11 Liberec 30

odborné sociální
5833201 poradenství

2.603.000,00

Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace

Hradecká 2905
Česká Lípa
48282961 470 06 Česká Lípa 6

domovy pro osoby
se zdravotním
2038560 postižením

2.815.000,00

Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace

Hradecká 2905
Česká Lípa
48282961 470 06 Česká Lípa 6

2293541denní stacionáře

6.458.000,00

Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace

Liberecká 451
463 42 Hodkovice nad
Mohelkou

domovy pro osoby
se zdravotním
4418892 postižením

71220097

3.051.000,00

13.455.000,00

Liberecká 451
463 42 Hodkovice nad
Mohelkou

Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace

71220097

4890597chráněné bydlení

Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

U Balvanu 4117/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
75070758 Nisou 1

domovy pro osoby
se zdravotním
1347706 postižením

Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

U Balvanu 4117/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
75070758 Nisou 1

centra denních
9653966 služeb

Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace

Zámecká 39
Český Dub IV
71220020 463 43 Český Dub

domovy se zvláštním
3139161 režimem
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Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace

Zámecká 39
Český Dub IV
71220020 463 43 Český Dub

8588423domovy pro seniory

5.543.000,00

Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace

Vítězslava Nezvala
87/14
Jablonecké Paseky
466 02 Jablonec nad
71220011 Nisou 2

domovy se zvláštním
4654168 režimem

6.074.000,00

Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace

Vítězslava Nezvala
87/14
Jablonecké Paseky
466 02 Jablonec nad
71220011 Nisou 2

9139875domovy pro seniory

8.321.000,00

domovy se zvláštním
9266427 režimem

13.231.000,00

9450071domovy pro seniory

4.433.000,00

2522751domovy pro seniory

8.571.000,00

domovy se zvláštním
8760544 režimem

9.180.000,00

domovy se zvláštním
9835515 režimem

13.424.000,00

2138835domovy pro seniory

17.828.000,00

Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková
organizace

Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková
organizace

Domov důchodců Rokytnice nad
Jizerou, příspěvková organizace

Domov důchodců Rokytnice nad
Jizerou, příspěvková organizace

Domov důchodců Sloup v
Čechách, příspěvková organizace

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Jindřichovice pod
Smrkem 238
463 65 Nové Město
pod Smrkem
71220046
Jindřichovice pod
Smrkem 238
463 65 Nové Město
pod Smrkem
71220046
Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad
Jizerou 1
85782
Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad
Jizerou 1
85782
Benešova 1
471 52 Sloup v
Čechách
48282928
Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry
71220003
Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

71220003

domovy se zvláštním
4630845 režimem

4.910.000,00

Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková
organizace

U Sila 321
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
71220038 463 11 Liberec 30

3823721domovy pro seniory

5.608.000,00

Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková
organizace

U Sila 321
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
71220038 463 11 Liberec 30

domovy se zvláštním
9621480 režimem

14.039.000,00

Domov Raspenava, příspěvková
organizace

Fučíkova 432
Raspenava
464 01 Frýdlant v
71220089 Čechách

sociálně terapeutické
1467756 dílny

3.751.000,00

Domov Raspenava, příspěvková
organizace

Fučíkova 432
Raspenava
464 01 Frýdlant v
71220089 Čechách

domovy pro osoby
se zdravotním
3152221 postižením
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Jestřebí 126
471 61 Jestřebí
48282936

domovy pro osoby
se zdravotním
3438523 postižením

24.407.000,00

Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková
organizace

Domažlická 880
Liberec III-Jeřáb
71220054 460 10 Liberec 10

5172647domovy pro seniory

23.657.000,00

Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková
organizace

Domažlická 880
Liberec III-Jeřáb
71220054 460 10 Liberec 10

domovy se zvláštním
7326055 režimem

6.325.000,00

Jedličkův ústav, příspěvková
organizace

Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
70932522 460 01 Liberec 1

1660265odlehčovací služby

2.092.000,00

Jedličkův ústav, příspěvková
organizace

Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
70932522 460 01 Liberec 1

6492623osobní asistence

1.681.000,00

Jedličkův ústav, příspěvková
organizace

Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
70932522 460 01 Liberec 1

domovy pro osoby
se zdravotním
8900016 postižením

Jedličkův ústav, příspěvková
organizace

Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
70932522 460 01 Liberec 1

centra denních
9076392 služeb

OSTARA, příspěvková organizace

Pivovarská 693
Cvikov II
48282944 471 54 Cvikov

domovy pro osoby
se zdravotním
7759833 postižením

17.796.000,00

3145588odlehčovací služby

754.000,00

Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace

Celkem

32.290.000,00

7.182.000,00

Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil
193771

Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil
193771

6266118denní stacionáře

1.569.000,00

Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil
193771

7007714týdenní stacionáře

Počet služeb
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9.290.000,00

343.748.000,00

a to za podmínky schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 38/21 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
schvaluje
vzorovou Smlouvu o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na r. 2021 pro příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/21 k projednání a ke schválení,
Termín: 23. 02. 2021
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2)

3)

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje k projednání a rozhodnutí návrh o výši dotace z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v rámci kofinancování, pro poskytovatele sociálních
služeb, vyjma příspěvkových organizací sociálního resortu Libereckého kraje, v úhrnném
objemu 444.742.000 Kč,
Termín: 23. 02. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat Smlouvy
o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí
na r. 2021 pro příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje, po projednání
a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 38/21 zastupitelstvem kraje.
Termín: 31. 03. 2021

USNESENÍ č. 140/21/RK
Rozpočtové opatření č. 32/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých období
do rozpočtu 2021, navýšení kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí
na projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 prostřednictvím financování
– změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
952.511,25 Kč,
2.

navyšují výdaje kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt
„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, o celkovou částku 952.511,25 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 32/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 141/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/21 – rozdělení finančních prostředků na podporu
humanitární pomoci pro organizace poskytující sociální služby v době nouzového stavu
z kapitoly 931 01 - Krizový fond LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 53/21, kterým se upravují výdaje v kapitole 931 01
- Krizový fond LK odbor kancelář hejtmana a to tak, že se:
1. snižují výdaje nespecifikované rezervy ukazatele "Nouzový stav 2020 - 2021 II." o částku
1.500.000 Kč,
2.

navyšují výdaje na "Humanitární pomoc organizacím poskytujícím sociální služby v době
nouzového stavu" v celkové výši 1.500.000 Kč, z toho
a)

organizaci Český červený kříž Liberec, ve výši 438.576 Kč,
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3.

b)
c)

organizaci Český červený kříž Jablonec nad Nisou, ve výši 300.210 Kč,
organizaci Český červený kříž Semily, v celkové výši 161.640 Kč,

d)
e)
f)

organizaci ADRA Turnov, ve výši 113.671 Kč,
organizaci Komunitní středisko Kontakt Liberec, ve výši 225.593 Kč,
organizaci Farní charita Česká Lípa, ve výši 260.310 Kč,

s poskytnutím dotací v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky
usnesením č. 957 ze dne 30. 9. 2020 na podporu humanitární pomoci pro osoby starší 65 let
a ZTP v době pandemie SARS CoV -2 v celkové výši 1.500.000 Kč níže uvedeným příjemcům:
a) organizaci Český červený kříž Liberec, Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČO: 00426091,
v celkové výši 438.576 Kč,
b)

c)

d)

e)

f)

organizaci Český červený kříž Jablonec nad Nisou, Uhelná 991/5, 460 01 Jablonec
nad Nisou, IČO: 00426083, v celkové výši 300.210 Kč, ORG 0310509 0000 - organizace
Český červený kříž Jablonec nad Nisou - neinvestiční transfery,
organizaci Český červený kříž Semily, Jablonec nad Jizerou 291, 512 43 Jablonec
nad Jizerou, IČO: 70962031, v celkové výši 161.640 Kč, ORG 0310510 0000 - organizace
Český červený kříž Semily - neinvestiční transfery,
organizaci ADRA Turnov, Dobrovolnické centrum Turnov, Nádražní 1130, 51101 Turnov,
IČO: 45251118, v celkové výši 113.671 Kč, ORG 0310511 0000 - organizace ADRA
Turnov - neinvestiční transfery,
organizaci Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7, 460 01 Liberec,
IČO: 27336751, v celkové výši 225.593 Kč, ORG 0310512 2505 - organizace Komunitní
středisko Kontakt Liberec - neinvestiční transfery,
organizaci Sociální služby Česká Lípa, Dubická 992, 470 07 Česká Lípa, IČO: 72745339,
v celkové výši 260.310 Kč, ORG 0310513 4502 - organizace Sociální služby Česká Lípa
- neinvestiční transfery,

4.

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu humanitární
pomoci v době pandemie SARS CoV -2, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje:
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 53/21,
Termín: 23. 02. 2021
b)

ke schválení smlouvy o poskytnutí dotace,

c)

Termín: 23. 02. 2021
k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům.
Termín: 23. 02. 2021

USNESENÍ č. 142/21/RK
Rozpočtové opatření č. 54/21 – snížení výdajů v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, odbor
kanceláře hejtmana, a navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky, odbor sociálních
věcí – APOSS Liberec, p. o. – Provozování objektu pro osoby bez přístřeší
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 54/21, kterým se:
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1.
2.

snižuje kapitola 931 01 - Krizový fond LK, odbor kanceláře hejtmana ve výši 2.000.000 Kč,
nespecifikované rezervy ukazatele „Nouzový stav 2020 – 2021 II.“,
navyšuje kapitola 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí ve výši 2.000.000 Kč,
zavedením nového dílčího ukazatele - APOSS Liberec - akce č. 05501681520 – Provozování
objektu pro osoby bez přístřeší COVID + II.,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky PO, odbor sociálních věcí, v celkové výši 2.000.000 Kč příspěvkové organizaci
APOSS Liberec, Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, IČO: 71220071, akce č. 05501681520
„APOSS Liberec, p. o. – Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + II.“ v celkové
výši 2.000.000 Kč,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci formou zálohové platby vy výši 50 % do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však do 31. 3. 2021,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do doby ukončení
nouzového stavu,
4.

termínu o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 31. 5. 2021
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 54/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 23. 02. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelce příspěvkové organizace APOSS Liberec, o vydaném usnesení Rady Libereckého
kraje.
Termín: 15. 03. 2021

USNESENÍ č. 143/21/RK
Rozpočtové opatření č. 34/21 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví
– zapojení neinvestičních účelových prostředků ze státního rozpočtu – peněžní náhrady
za nařízený výkon pracovní povinnosti v době krizového stavu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku
195.561 Kč z titulu přijatých neinvestičních finančních prostředků - Rozhodnutí č. OKP/2/1112/2021
o poskytnutí jednorázového neinvestičního finančního příspěvku ze státního rozpočtu ČR – peněžní
náhrady za nařízený výkon pracovní povinnosti v době krizového stavu a současně se navyšují výdaje
rozpočtu kraje v kapitole 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví, v celkové výši 195.561 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 34/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
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USNESENÍ č. 144/21/RK
Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného
výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově“ č. OLP/5427/2016
Rada kraje po projednání
souhlasí
s dodatkem č. 1 ke „Smlouvě o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného výjezdového
centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově“ OLP/5427/2016 uzavřené mezi Libereckým krajem,
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 46744991,
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, IČO: 70888744, který řeší
přistoupení města Turnov a České republiky - Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
ke Smlouvě, úpravu postupu realizace projektu, následnou správu společných částí integrovaného
výjezdového centra, předběžný závazek bezúplatného převodu podílu o velikosti 1/6 na pozemku
p. č. 851/1, ostatní plocha, v k. ú. Daliměřice, obci Turnov, ze strany Libereckého kraje ve prospěch
ČR
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit dodatek č. 1
ke „Smlouvě o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného výjezdového centra pro
HZS LK a ZZS LK v Turnově“ č. OLP/5427/2016 Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 145/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o realizaci projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit dodržení
podmínek udržitelnosti projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ vyplývajících
z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 02. 10. 2025
USNESENÍ č. 146/21/RK
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého
kraje, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu do výše 81.393.727,91 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu s Rozhodnutím
k projektu.
Termín: 31. 12. 2028
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USNESENÍ č. 147/21/RK
Dodatek číslo 2 ke smlouvě č. OLP/5676/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje - Regionální inovační program, společnost frenski s.r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace frenski s.r.o, zastoupeného Ing. Pavlou Francke,
Liberec, IČ 63146916, o změnu závazného parametru projektu s názvem „Vývoj a výroba prototypu
plastových dílů a hrotu z tvrdokovu na hole pro běžecké lyžování“,
souhlasí
1) se změnou závazného parametru projektu „Vývoj a výroba prototypu plastových dílů a hrotu
z tvrdokovu na hole pro běžecké lyžování“ v tomto rozsahu:
Původní parametry

Nové parametry

název parametru

jednotka

hodnota

název parametru

jednotka

hodnota

Konstrukční vývoj
plastových dílů

soubor

1

Konstrukční vývoj
plastových dílů

soubor

1

3D tisk prototypů
plastových dílů

ks

40

3D tisk prototypů
plastových dílů

ks

40

Vývoj a výroba forem
pro vstřikování plastů

ks

4

Vývoj a výroba forem
pro vstřikování plastů

ks

4

Vývoj a výroba formy
pro hrot z tvrdokovu

ks

1

Vývoj a výroba formy
pro hrot z tvrdokovu

ks

1

Užitný vzor

ks

2

Úprava rukojeti,
horní díl

soubor

1

Testování vyrobených
dílů

soubor

1

Testování vyrobených
dílů

soubor

1

2)

se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/5676/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi frenski s.r.o. se sídlem: Sněžná 777, 460 01 Liberec,
IČO: 63146916, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna závazného parametru
projektu „Vývoj a výroba prototypu plastových dílů a hrotu z tvrdokovu na hole pro běžecké
lyžování“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a ke schválení.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 148/21/RK
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – obec Janův Důl a Horní Branná
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o prominutí odvodu, které byly uloženy za porušení rozpočtové kázně -porušení povinnosti
stanovené smlouvou, v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z Dotačního fondu Libereckého
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kraje - Programu obnovy venkova obci Janův Důl ve výši 337.500 Kč a obci Horní Branná ve výši
270.000 Kč,
souhlasí
s částečným prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně:
1) Obci Janův Důl, Janův Důl 75, 463 52 Janův Důl, IČO: 00831395, ve výši 96%, tj. 324.000 Kč,
2) Horní Branná, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná, IČO:00275735, ve výši 96%,
tj. 259.200 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a k projednání.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 149/21/RK
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Organizačně
technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2021“
žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/141/2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatele Krkonoše
– svazek měst a obcí na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje
regionu Krkonoše 2021“,
souhlasí
1) s poskytnutím účelové dotace do výše 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898 na projekt
„Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše 2021“,
2)

s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/141/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a svazkem Krkonoše – svazek měst
a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
k projednání:
1) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Krkonoše – svazek měst a obcí
se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898, na projekt „Organizačně technické
zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2021“,
2)

Termín: 23. 02. 2021
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/141/2021, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898.
Termín: 23. 02. 2021

USNESENÍ č. 150/21/RK
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 č. OLP/142/2021
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na rok 2021,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod
na rok 2021, IČ 75082721, se sídlem Švendova 1282, Hradec Králové, PSČ 500 03, na úhradu výdajů
do výše 150.000 Kč, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci nebo nebudou zahrnuty
v projektech technické pomoci,
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/142/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, IČ75082721, se sídlem Švendova 1282,
Hradec Králové, PSČ 500 03
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvu č. OLP/142/2021 Mgr. Jiřímu Ulvrovi,
členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů,
územního plánování a rozvoje venkova, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 151/21/RK
Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 a pokyn na základě
Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018 – zajištění činností spojených s rozvojem
konceptu dlouhodobého projektu „Liberecký kraj sobě“ v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) objednávku č. OBJ/93/2021, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01, IČO: 48267210,
2) pokyn č. OBJ/94/2021, na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018 mezi
Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem
U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01, IČO: 48267210
a ukládá
Ing. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 152/21/RK
Rozpočtové opatření č. 57/21 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změny rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 57/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III“ v úhrnné výši 552.132,05 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
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2)

v úhrnné výši 552.132,05 Kč na základě odstoupení 4 příjemců od realizace projektu, 4 změn
projektů s finančním dopadem a zbylých prostředků z vyúčtování 3 již zrealizovaných projektů,
zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 57.132,05 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“,

3)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, ve výši 495.000 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 495.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené
výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1665
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
22.07.2020 - 19.01.2022

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

1667
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
24.07.2020 - 21.01.2022

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

1668
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
24.07.2020 - 21.01.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1669
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2)

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
26.07.2020 - 23.01.2022

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 - Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, níže uvedeným žadatelům, z důvodu
nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného programu:
Reg.
číslo

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení

1974

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

1975

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

1977

nemovitost, na kterou je dotace požadována,
nesplňuje definici „rodinného domu“

1979

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

1991

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

1994

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2011

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2019

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2023

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2025

kotel na tuhá paliva není/nebyl a nemohl být
hlavním zdrojem vytápění

2027

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2029

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2032

kotel na tuhá paliva není/nebyl a nemohl být
hlavním zdrojem vytápění

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5493/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna nového otopného zařízení, změna procentního podílu dotace z 80%
na 75% a změna maximální výše dotace z 127.500 Kč na 102.500 Kč,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4381/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna nového otopného zařízení, změna procentního podílu dotace z 80% na 75% a změna
maximální výše dotace z 107.500 Kč na 102.500 Kč,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4545/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna nového otopného zařízení, procentní podíl ani výše dotace
se nemění,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5385/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna nového otopného zařízení, procentní podíl dotace 80% ani maximální výše
dotace 107.500 Kč se nemění,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5485/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mez
a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna nového otopného zařízení, procentní podíl ani výše dotace
se nemění,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4429/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna nového otopného zařízení, změna procentního podílu dotace z 80%
na 75% a změna maximální výše dotace z 127.500 Kč na 102.500 Kč,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4983/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna nového otopného zařízení, změna procentního podílu dotace z 80% na 75% a změna
maximální výše dotace z 127.500 Kč na 102.500 Kč,
zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:

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

1969
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

Registrační číslo žadatele

1970
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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

1971
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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

1972
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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

1973
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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

1976
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
25.11.2020 - 25.05.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1978
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
26.11.2020 - 26.05.2022

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

1980
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
27.11.2020 - 27.05.2022

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

1981
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
27.11.2020 - 27.05.2022

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

1982
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
27.11.2020 - 27.05.2022

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

1983
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
27.11.2020 - 27.05.2022

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

1984
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
27.11.2020 - 27.05.2022

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

1985
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
27.11.2020 - 27.05.2022

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

1986
Kondenzační kotel na zemní plyn
90000,00 Kč
75 %
27.11.2020 - 27.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

1987
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
28.11.2020 - 28.05.2022

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

1988
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
29.11.2020 - 29.05.2022

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

1989
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
29.11.2020 - 29.05.2022

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

1990
Kondenzační kotel na zemní plyn
84375,00 Kč
75 %
29.11.2020 - 29.05.2022

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

1992
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
100000,00 Kč
80 %
29.11.2020 - 29.05.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1995
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
30.11.2020 - 30.05.2022

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

1996
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
30.11.2020 - 30.05.2022

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

1997
Kondenzační kotel na zemní plyn
101250,00 Kč
75 %
01.12.2020 - 31.05.2022

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

1998
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
02.12.2020 - 01.06.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele

1999
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.12.2020 - 03.06.2022

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

2000
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
04.12.2020 - 03.06.2022

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

2012
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.12.2020 - 03.06.2022

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

2013
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
04.12.2020 - 03.06.2022

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

2014
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

05.12.2020 - 04.06.2022

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

2015
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
08.12.2020 - 07.06.2022

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

2016
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
09.12.2020 - 08.06.2022

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

2017
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
09.12.2020 - 08.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2018
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
79500,00 Kč
80 %
10.12.2020 - 09.06.2022

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

2020
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
11.12.2020 - 10.06.2022

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

2021
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
12.12.2020 - 11.06.2022

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

2022
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
12.12.2020 - 11.06.2022

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

2024
Kondenzační kotel na zemní plyn
52500,00 Kč
75 %
13.12.2020 - 12.06.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2026
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
14.12.2020 - 13.06.2022

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

2028
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
16.12.2020 - 15.06.2022

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

2030
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
17.12.2020 - 16.06.2022

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

2031
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
21.12.2020 - 20.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

2033
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
25.12.2020 - 24.06.2022

a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat smlouvy a schválené
dodatky a informovat neúspěšné žadatele o přijatém usnesení,
2)

Termín: 26. 02. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 57/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021

USNESENÍ č. 153/21/RK
Žádosti o změnu termínu realizace projektů v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace
o prodloužení termínu realizace projektu s registračním
číslem 0325, který byl schválen radou kraje usnesením č. 2313/19/RK ze dne 16. 12. 2019,
a to z původního termínu 22. 3. 2021 na 22. 9. 2021,
2)

žádost příjemce dotace

3)

o prodloužení termínu realizace projektu s registračním číslem 0725,
který byl schválen radou kraje usnesením č. 2313/19/RK ze dne 16. 12. 2019, a to z původního
termínu 22. 3. 2021 na 31. 12. 2021,
žádost příjemce dotace
o prodloužení termínu realizace projektu s registračním číslem
0603, který byl schválen radou kraje usnesením č. 2313/19/RK ze dne 16. 12. 2019,
a to z původního termínu 22. 3. 2021 na 31. 12. 2021,

nesouhlasí
1) s prodloužením termínu realizace projektu s registračním číslem 0325 žadatele

2)

3)

schváleného v rámci Programu kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, a to do 22. 9. 2021,
zejména z důvodu zachování rovného přístupu ke všem příjemcům,
s prodloužením termínu realizace projektu s registračním číslem 0725 žadatele
schváleného
v rámci Programu kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, a to do 31. 12. 2021, zejména
z důvodu zachování rovného přístupu ke všem příjemcům,
s prodloužením termínu realizace projektu s registračním číslem 0603 žadatele
schváleného v rámci Programu kotlíkové dotace v Libereckém kraji III,
a to do 31. 12. 2021, zejména z důvodu zachování rovného přístupu ke všem příjemcům
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a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit materiál zastupitelstvu kraje
ke schválení.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 154/21/RK
Prodloužení lhůty pro podání žádostí vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou termínu pro podání žádostí do vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“, spočívající v prodloužení lhůty pro podání žádostí z původního termínu 28. 2. 2021 na nový
termín 31. 5. 2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“,
ke schválení.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 155/21/RK
Nové znění Jednacího řádu a změna nominace v komisi rady kraje s názvem „Rada
pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění Jednacího řádu komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji“, doplněného o možnost distanční účasti členů komise,
odvolává
1) Ing. Luboše Fendrycha jako člena za DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.,
2) Ing. Tomáše Švagerku, Ph.D., jako zástupce člena za DENSO MANUFACTURING CZECH
s.r.o.,
jmenuje
Ing. Tomáše Švagerku, Ph.D., jako člena za DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, informovat členy komise rady kraje
o přijatém usnesení.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 156/21/RK
Závazek spolufinancování a předfinancování projektu „Strategické plánování rozvoje
vzdělávací soustavy Libereckého kraje II“ a související plná moc pro zastupování Libereckého
kraje v právních jednáních
Rada kraje po projednání
schvaluje
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předložení projektové žádosti projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy
Libereckého kraje II“ do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání,
souhlasí
1. se závazkem předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem
do výše 420.000 Kč a jeho rozložením v letech 2022 až 2023 v případě, že danému projektu
bude schválena dotace z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání,
2. s předpokládaným předfinancováním daného projektu Libereckým krajem do výše
1.000.000 Kč a jeho rozložením v letech 2022 až 2023,
3.

se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k zastupování Libereckého kraje při právních
jednáních týkajících se projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy
Libereckého kraje II“
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
a) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení,

2.

b)

Termín: 23. 02. 2021
předložit projektovou žádost do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, po schválení závazku spolufinancování
a předfinancování daného projektu Zastupitelstvem Libereckého kraje,

c)

Termín: 31. 05. 2021
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
v případě jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání,

Termín: 30. 06. 2024
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM 5/2021
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 15. 03. 2021

USNESENÍ č. 157/21/RK
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/243/2018 Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov,
Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace o úpravu harmonogramu návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/243/2018,
souhlasí
se zněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/243/2018 mezi Libereckým krajem a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou,
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Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvkovou organizací, kterým se upravuje Harmonogram
návratnosti finančních prostředků Libereckého kraje poskytnutých na předfinancování projektu
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
2.

Termín: 23. 02. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit po projednání v Zastupitelstvu
Libereckého kraje k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi, dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/243/2018 Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvkové
organizaci.
Termín: 31. 03. 2021

USNESENÍ č. 158/21/RK
Žádost o změnu projektu s názvem „Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou“ jehož
předkladatelem je město Hrádek nad Nisou a projektu s názvem „Trojboj všestrannosti
s Adamem“ jehož předkladatelem je Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR
Semily
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost Města Hrádek nad Nisou se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 00262854 o změnu termínu realizace projektu s názvem „Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín
v Hrádku nad Nisou“,
2.

žádost Okresní rady Asociace školních sportovních klubů ČR Semily se sídlem Husova 77,
51101 Turnov, IČO: 01452061 o změnu projektu s názvem „Trojboj všestrannosti s Adamem“,
souhlasí
1. se změnou termínu realizace projektu „Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou“
před uzavřením smlouvy odsouhlaseného usnesením č. 127/VI/20/RK ze dne 1. 12. 2020 s tím,
že výše dotace, účel projektu a závazné parametry se nemění:
Název příjemce

Město Hrádek
nad Nisou

2.

Název projektu

Původní termín realizace

„Rekonstrukce hřiště ZŠ
3. 9. 2020 – 30. 11. 2020
Donín v Hrádku nad Nisou“

Nový termín realizace

3. 9. 2020 – 30. 4. 2021

se změnou účelu, závazných parametrů, celkových výdajů a celkové výše poskytnuté dotace
projektu „Trojboj všestrannosti s Adamem“, jehož realizátorem je Okresní rada Asociace
školních sportovních klubů ČR Semily, IČO: 01452061:
Předmět změny
Závazný parametr

Původní
1000 aktivních účastníků roce
2019
1000 aktivních účastníků roce
2020
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Nový
1000 aktivních účastníků
roce 2019
1000 aktivních účastníků
roce 2021
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1000 aktivních účastníků roce
2021

Účel projektu
Celkové způsobilé výdaje
Výše dotace
3.

4.

,,Trojboj všestrannosti
s Adamem“, který zahrnuje
realizaci tří ročníků
sportovní akce
450.000 Kč
450.000 Kč

„Trojboj všestrannosti
s Adamem“, který
zahrnuje realizaci dvou
ročníků sportovní akce
300.000 Kč
300.000 Kč

se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory
tělovýchova a sport, program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020-2021,
č. OLP/4004/2020 uzavírané mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 0275905, a Libereckým
krajem,
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, individuální dotace, č. OLP/1295/2019 uzavřené mezi
Okresní radou Asociace školních sportovních klubů České republiky Semily, pobočný spolek,
IČO: 0275905, a Libereckým krajem

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit žádosti o změnu projektu k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 159/21/RK
Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech
vzdělání – aktualizace Stipendijního řádu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se Stipendijním řádem pro školní rok 2020/2021 – 2. pololetí Stipendijního programu pro žáky
středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání,
2.

se zrušením Stipendijního řádu Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém
kraji ve vybraných oborech vzdělání schválený usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 299/20/ZK ze dne 25. 8. 2020
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji
ve vybraných oborech vzdělání – aktualizace Stipendijního řádu k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 160/21/RK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:
1. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
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2.
3.

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace,
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,

a to z důvodu
a) směny nemovitého majetku,
b) technického zhodnocení stávajícího nemovitého majetku,
c) zpřesnění katastrálních hranic, které vyvolalo změnu výměry pozemku,
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení přílohy č. 1 zřizovacích listin
příspěvkových organizací.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 161/21/RK
Rozpočtové opatření č. 29/21 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2021 a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – nedočerpané finanční prostředky schválených akcí v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 10.292.585 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu kraje 2021, kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 10.292.585 Kč, převod
již schválených akcí z roku 2020 do rozpočtu roku 2021:
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

Stipendijní program pro žáky odborných škol, číslo akce 04500010000 ve výši 368.850 Kč,
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
– Projektová dokumentace – Centrum odborného vzdělávání, číslo akce 04500301440
ve výši 14.520 Kč,
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
– Rekonstrukce výměníkové stanice, číslo akce 0451631422 ve výši 3.550.000 Kč,
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace – Zhotovení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských
činností pro realizaci stavebních úprav DM v Truhlářské ulici, objekt B, Liberec, číslo akce
04501831433 ve výši 300.000 Kč,
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – Zhotovení
projektové dokumentace pro vybudování parkovacích ploch u areálu školy včetně
souvisejících inženýrských činností, číslo akce 04501981455 ve výši 110.000 Kč,
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, příspěvková organizace
– Demolice komínu, číslo akce 0452171405 ve výši 600.000 Kč,
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace – Decentralizované vytápění areálu školy, číslo akce 04502261433 ve výši
1.500.000 Kč,
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – Změna
zdroje vytápění, číslo akce 04502331455 ve výši 850.000 Kč,
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i)

j)

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace – Zpracování projektové dokumentace na opravu střechy, číslo
akce 04502671428 ve výši 167.250 Kč,
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace – Výměna dlažby na chodbách historické budovy SUPŠ a VOŠ
Turnov, číslo akce 04502681428 ve výši 900.000 Kč,

k)

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské nám. 14, příspěvková
organizace – Oprava střechy na Appeltově domě, číslo akce 04502731420 ve výši
756.965 Kč,
l) Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace – Oprava
elektroinstalačních rozvodů, číslo akce 04502811430 ve výši 600.000 Kč,
m) Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
– Rekonstrukce kotelny, číslo akce 04502831407 ve výši 575.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 29/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 162/21/RK
Rozpočtové opatření č. 30/21 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2021 a úprava kapitol 914 04 – působnosti a 920 04 – kapitálové výdaje
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – nedočerpané finanční prostředky schválených
akcí v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 3.379.693 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu kraje 2021, kapitola 914 04 – působnosti odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 1.331.000 Kč, převod již schválené akce
z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 na Zpracování studie proveditelnosti revitalizace areálu
pro klasické lyžování v Harrachově, číslo akce 0487120000,
3. navyšuje výdajová část rozpočtu 2021, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 2.048.693 Kč, převod již schválených akcí
z roku 2020 do rozpočtu roku 2021:
a)

b)

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu domova mládeže, Zeyerova 31, číslo akce
0491891456 ve výši 485.910 Kč,
Pořízení nového školského portálu EDULK.cz, číslo akce 0491960000 ve výši
1.562.783 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 30/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
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USNESENÍ č. 163/21/RK
Rozpočtové opatření č. 31/21 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2021 a úprava kapitoly 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – nedočerpané finanční prostředky schválených akcí v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 31/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 2.331.314,36 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje 2021 – kapitola 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o částku 2.331.314,36 Kč, z toho:
A. Programy školství, mládeže a zaměstnanosti – navýšení o celkovou částku 519.026 Kč, z toho
Program 4.1. Podpora volnočasových aktivit:
a) nespecifikované rezervy o částku 368.226 Kč,
b) jmenovité akce o částku 142.000 Kč,
Program 4.7. Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními:
a) nespecifikované rezervy o částku 8.800 Kč,
b) jmenovité akce o částku 0 Kč,
B. Programy podpor tělovýchova a sport – navýšení o celkovou částku 1.812.288,36 Kč, z toho:
Program 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení:
a) nespecifikované rezervy o částku 0 Kč,
b) jmenovité akce o částku 134.816 Kč,
Program 4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací:
a) nespecifikované rezervy o částku 12.014 Kč,
b) jmenovité akce o částku 12.000 Kč,
Program 4.22 Sport handicapovaných:
a) nespecifikované rezervy o částku 0 Kč,
b) jmenovité akce o částku 8.000 Kč,
Program 4.23 Sportovní akce:
a) nespecifikované rezervy o částku 94.454,84 Kč
b) jmenovité akce o částku 11.000 Kč,
Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech:
a) nespecifikované rezervy o částku 302.836,12 Kč
b) jmenovité akce o částku 1.237.167,40 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 31/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
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USNESENÍ č. 164/21/RK
Rozpočtové opatření č. 36/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT z projektů OP VVV
a odvody za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 159.399,86 Kč, jedná
se o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky za porušení rozpočtové kázně, současně se navyšují
výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o celkovou částku 159.399,86 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 36/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 165/21/RK
Rozpočtové opatření č. 37/21 – úprava kapitoly 916 04 – neinvestiční dotace z účelových dotací
MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 2.199.244 Kč z titulu přijatých
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na dotační programy a na finanční prostředky přijaté z Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání, současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční
dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 2.199.244 Kč, a to na:
a) dotaci s názvem „Výzva SG 2021 na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou“ v roce 2021 pod účelovým znakem 33354
v celkové výši 1.836.000 Kč,
b) dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů pod účelovým znakem 33063 v celkové výši 363.244 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 37/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 166/21/RK
Rozpočtové opatření č. 42/21 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2021 a úprava kapitol 915 04 – významné akce a 917 04 – transfery odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – nedočerpané finanční prostředky schválených akcí
v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 42/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 3.339.903 Kč,
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2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 3.339.903 Kč,
z toho:
A. navýšení kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o částku 2.989.903 Kč, převod již schválených akcí z roku 2020 do rozpočtu roku 2021:
a)
b)
c)
d)
e)

akce číslo 04800880000 - Systémová podpora vzdělávání žáků ve speciálních ZŠ ve výši
15.460 Kč,
akce číslo 04811810000 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov - Rekonstrukce stropu
hlavního sálu sokolovny v Turnově ve výši 600.000 Kč,
akce číslo 04811820000 - SK ZÁSADA z. s. - Technické zhodnocení fotbalového hřiště
SK Zásada systémem zavlažování ve výši 300.000 Kč,
akce číslo 04811832006 - Město Hrádek nad Nisou - Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín
v Hrádku nad Nisou ve výši 330.620 Kč,
akce číslo 04811840000 - FK Železný Brod, z. s. - Rekonstrukce hřiště s UMT ve výši
644.903 Kč,

f)
g)
h)

akce číslo 04811852036 - Obec Nová Ves - Víceúčelové hřiště ve výši 1.000.000 Kč,
akce číslo 04809450000 JudoClub Liberec z. s. - Mimořádná podpora ve výši 15.300 Kč,
akce číslo 04811110000 - Golf club Harrachov z. s. - Mimořádná podpora ve výši
10.000 Kč,

i)
j)

akce číslo 04811090000 - TK Slovan Liberec z. s. - Mimořádná podpora ve výši 34.520 Kč,
akce číslo 04810220000 - Jizerský klub lyžařů Desná z. s. - Mimořádná podpora ve výši
11.900 Kč,

k) akce číslo 04809980000 - FK Sedmihorky z. s. – Mimořádná podpora ve výši 27.200 Kč,
B. navýšení kapitoly 915 04 – významné akce odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o částku 350.000 Kč, převod již schválených akcí z roku 2020 do rozpočtu roku 2021:
a) akce číslo 04804710000 - PAKLI SPORT KLUB Jablonné v Podještědí, IČ: 70226130,
International MTB marathon Malevil Cup ve výši 250.000 Kč,
b)

akce číslo 04800813007- Město Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
- Skleněné městečko ve výši 100.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 42/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 167/21/RK
Rozpočtové opatření č. 43/21 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO/odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelového příspěvku školám na zabezpečení
Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech
vzdělání do 30. června 2022 včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 43/21 kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 4.499.654 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly následovně:
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1.
2.

snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04500010000 Stipendijní program pro žáky odborných škol
o částku 4.499.654 Kč,
zavádí nové dílčí ukazatele v celkové výši 4.499.654 Kč, z toho:
2.1 číslo akce 04502461429 – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných
škol – doplatek za rok 2020 ve výši 2.654 Kč,
2.2 číslo akce 04502851436 – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského
300, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
40.000 Kč,
2.3 číslo akce 04502861452 – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky
odborných škol ve výši 350.000 Kč,
2.4 číslo akce 04502871437 – Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
840.000 Kč,
2.5 číslo akce 04502881438 – Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol
ve výši 550.000 Kč,
2.6 číslo akce 04502891432 – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
450.000 Kč,
2.7 číslo akce 04502901442 – Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši 50.000 Kč;
2.8 číslo akce 04502911448 – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
330.000 Kč,
2.9 číslo akce 04502921440 – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
300.000 Kč,
2.1 číslo akce 04502931433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská
0 360/3, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
500.000 Kč,
2.1
1
2.1
2

číslo akce 04502941434 – Střední škola, Semily, příspěvková organizace – Stipendijní
program pro žáky odborných škol ve výši 500.000 Kč,
číslo akce 04502951427 – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných
škol ve výši 10.000 Kč,
2.1 číslo akce 04502961429 – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
3 Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných
škol ve výši 277.000 Kč,
2.1 číslo akce 04502971424 – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor,
4 Wolkerova 316, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol
ve výši 200.000 Kč,
2.1 číslo akce 04502981430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
5 organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši 100.000 Kč,
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rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do celkové výše 4.497.000 Kč
na výdaje spojené s realizací Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém
kraji ve vybraných oborech vzdělání od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 níže uvedeným příspěvkovým
organizacím:
se sídlem

příjemce příspěvku

IČ

výše příspěvku

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Dr. Farského 300, 512 11
Farského 300, příspěvková organizace
Vysoké nad Jizerou

00087891

40.000 Kč

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace

Zborovská 519, 511 01
Turnov

75129507

350.000 Kč

Střední zdravotnická škola a Střední odborná
škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

28. října 2707, 470 06
Česká Lípa

14451018

840.000 Kč

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad
Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Belgická 4852, 466 01
Jablonec nad Nisou

18385036

550.000 Kč

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti Na Bojišti 15/759, 460 10
15, příspěvková organizace
Liberec 3

00671274

450.000 Kč

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Dvorská 447/29, 460 05
Liberec

00555053

50.000 Kč

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Bělíkova 1387, 464 01
Frýdlant

00082554

330.000 Kč

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad
Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

Smetanova 66, 466 01
Jablonec nad Nisou

00140147

300.000 Kč

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Truhlářská 360/3, 460 01
Liberec
28. října 607, 513 01
Semily

00526517

500.000 Kč

00528714

500.000 Kč

Smetanovo zátiší 470, 468
22 Železný Brod

60252766

10.000 Kč

Kostelní 9, 460 31
Liberec

00673731

277.000 Kč

Wolkerova 316, 473 01
Nový Bor

49864688

200.000 Kč

28. října 1390, 511 01
Turnov

00581071

100.000 Kč

Střední škola, Semily, příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace

2.

o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku ve výši 2.654 Kč Střední
zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace, IČ 00673731, na výdaje spojené s realizací Stipendijního programu pro žáky
středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání – doplatek za rok 2020,

3.

o zaslání finančních prostředků výše uvedeným příjemcům mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku na zabezpečení Stipendijního programu pro žáky středních škol
v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání do 30. června 2022, a to do 30 dnů od přijetí
tohoto rozhodnutí zřizovatele,
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4.

5.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených se zabezpečením Stipendijního programu pro
žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání do 30. 6. 2022,
s termínem proplacení do 31. 8. 2022,
o předložení průběžné zprávy o čerpání mimořádného neinvestičního příspěvku na zabezpečení
stipendií k 31. 12. 2021 v termínu do 20. 1. 2022,

6.

o předložení závěrečného vyúčtování prostřednictvím formuláře „Závěrečné vyúčtování
činnosti/akce mimořádného neinvestičního příspěvku“ a závěrečné zprávy o poskytnutí
stipendií dle typu stipendia, oborů vzdělání a ročníku studia v termínu do 30. 9. 2022
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 43/21 – úprava kapitoly
912 04 – Účelové příspěvky PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
účelového příspěvku školám na zabezpečení Stipendijního programu pro žáky středních škol
v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání v roce 2021 včetně podmínek stanovených
zřizovatelem jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 23. 02. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadované přílohy
sdělením zřizovatele k poskytnutí individuálního účelového neinvestičního příspěvku ředitelům
příspěvkových organizací.
Termín: 31. 03. 2021

USNESENÍ č. 168/21/RK
Informace o přesunu Her X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky na rok 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Informaci o přesunu Her X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky na rok 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Informaci o přesunu Her X. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky na rok 2022 Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 169/21/RK
Projekt „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“
– dodatky ke smlouvám o partnerství
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2338/2020 uzavíraný mezi
Libereckým krajem a Střední zdravotnickou školou a Střední odbornou školou, Česká Lípa,
příspěvková organizace, IČ: 14451018, se sídlem 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa,
b) dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2305/2020 uzavíraný mezi
Libereckým krajem a Gymnáziem, Tanvald, příspěvková organizace, IČ: 00856037, se sídlem
Školní 305, 468 41 Tanvald,
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c)

d)

dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2340/2020 uzavíraný mezi
Libereckým krajem a Střední školou, Semily, příspěvková organizace se sídlem 28. října 607,
513 01 Semily,
dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2372/2020
uzavíraný
mezi Waldorfskou základní a střední školou Semily, příspěvková organizace se sídlem Tyršova
485, 513 01 Semily,

e)

dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2314/2020
uzavíraný
mezi Libereckým krajem a Střední průmyslovou školou, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství
s finančním příspěvkem č. OLP/2338/2020, dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním
příspěvkem č. OLP/2305/2020, dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
č. OLP/2340/2020, dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2372/2020,
dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2314/2020 k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 170/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Inovace výuky a infrastruktury
IT na Gymnáziu Česká Lípa“ Gymnáziem, Česká Lípa, Žitavská 2969, Česká Lípa,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Inovace výuky
a infrastruktury IT na Gymnáziu Česká Lípa“ Gymnáziem, Česká Lípa, příspěvková organizace
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 25. 02. 2021
USNESENÍ č. 171/21/RK
Stanovení platu řediteli Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
v souladu s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Směrnicí Rady Libereckého kraje
č. 01/2007 plat s účinností od 1. února 2021 Mgr. Václavu Šimůnkovi, řediteli Střední školy,
Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvkové organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, platový výměr
k podpisu.
Termín: 28. 02. 2021
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USNESENÍ č. 172/21/RK
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
výsledek konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace,
jmenuje
v souladu s § 166 odst. 2 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 59 odst. 1 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Martina Kubáče na vedoucí pracovní
místo ředitele Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace, a to na dobu určitou po dobu výkonu veřejné funkce Mgr. Františka Lufinky, nejdéle
na šest let s účinností od 1. března 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit jmenování a plnou moc Mgr. Martina
Kubáče, ředitele Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvkové
organizace, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 173/21/RK
Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Školního statku Frýdlant, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
vyhlašuje
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Školního statku Frýdlant, příspěvkové organizace, se sídlem
Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
souhlasí
se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Školního statku Frýdlant,
příspěvková organizace ve složení:
a) s hlasem rozhodujícím:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda komise,
Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje,
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Libereckého kraje,
Ing. Miroslav Kudrna, ředitel Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace,
b)

s hlasem poradním:
Vladimír Stříbrný, předseda Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Libereckého kraje
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a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení textu vyhlášeného
výběrového řízení a jmenování předsedy a členů výběrové komise pro výběr uchazečů na pozici
ředitele/ředitelky Školního statku Frýdlant, příspěvkové organizace, k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje,
2.

Termín: 15. 02. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit radě kraje výsledek výběrového řízení.
Termín: 31. 03. 2021

USNESENÍ č. 174/21/RK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Dětskému diagnostickému ústavu,
středisku výchovné péče a základní škole, Liberec, na zajištění provozu ambulantních středisek
výchovné péče
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče
a základní škole, Liberec, IČ 46748083, se sídlem U Opatrovny 444, 460 01 Liberec, na akci číslo
04806180000 „DDÚ, SVP a ZŠ, Liberec, p. o. – Zajištění provozu ambulantních středisek výchovné
péče“ do výše 200.000 Kč,
schvaluje
smlouvu č. OLP/140/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a Dětským diagnostickým ústavem, střediskem výchovné péče a základní školou,
Liberec, IČ 46748083, se sídlem U Opatrovny 444, 460 01 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/140/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 175/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcných darů:
1.

2.

hygienických potřeb pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 58.738,50 Kč
od společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň,
IČ: 49196812, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa,
Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,
192 ks jističů pro potřeby výuky žáků v celkové hodnotě 30.882 Kč bez DPH
od společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o., se sídlem Komárovská 2406/57, 193 00
Praha 20, IČ: 49811894, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace,
IČ: 14451018,
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b) finančního daru:
ve výši 29.109 Kč na podporu sportovní činnosti dětí z dětského domova od paní Anety Pavlatové,
bytem Nad Špejcharem 735, 513 01 Semily, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
c) příslibu nadačního daru:
ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s nákupem sportovních potřeb a úhradu klubových poplatků
fotbalového klubu pro klienta Dominika Procházku od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9,
460 01 Liberec, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná
6, příspěvková organizace, IČ: 63778181
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 176/21/RK
Dodatek 2 k pachtovní smlouvě – zemědělský pacht části nemovitostí ve správě Střední školy
hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – změna výměry
pozemků v katastrálním území Frýdlant
Rada kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku 2 k Pachtovní smlouvě na zemědělský pacht mezi Střední školou hospodářskou
a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvkovou organizací, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01
Frýdlant, IČO 00082554, a Krajským statkem Frýdlant s.r.o., v likvidaci se sídlem Zámecká 4005,
464 01 Frýdlant, IČO 27308481
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 177/21/RK
Vyřazení a prodej nepotřebného movitého majetku příspěvkovými organizacemi
1.
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily,
příspěvková organizace – vyřazení a prodej osobního automobilu ŠKODA Fabia
2.
Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace – vyřazení
výdejního stravovacího systému PVT
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením a prodejem nepotřebného movitého majetku - osobního automobilu značky
ŠKODA Fabia, SPZ 1L8 9244, rok výroby 2004, svěřeného Pedagogicko-psychologické
poradně a speciálně pedagogickému centru, Semily, příspěvkové organizaci,
2.

s vyřazením svěřeného nepotřebného majetku likvidací – výdejního stravovacího systému PVT,
rok pořízení 2001, svěřeného Střední zdravotnické škole Turnov, 28. října 1390, příspěvkové
organizaci
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitelky výše zmíněných příspěvkových organizací.
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Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 178/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Dlouhý Most
b) budoucí darovací smlouva
3. a) pozemku v k. ú. Mimoň
b) budoucí darovací smlouva
4. a) pozemku v k. ú. Mašov u Turnova
b) budoucí darovací smlouva
5. a) pozemku v k. ú. Frýdlant
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním část p. p. č. 3 o předpokládané výměře 350 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Pertoltice pod Ralskem, obci Pertoltice
pod Ralskem, a evidované na listu vlastnictví č. 1969 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa, obci Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice
pod Ralskem č. p. 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem, IČO 006 72 912, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici ev. č. III/2708 a její
zpřístupnění osobám se sníženou schopností pohybu a orientace v obci Pertoltice pod Ralskem“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 8.575 Kč (slovy: osm tisíc pět set sedmdesát pět
korun českých),
2. s budoucím darováním části p. p. č. 1176/1 o předpokládané výměře 1252 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Dlouhý Most, obci Dlouhý Most,
a evidované na listu vlastnictví č. 304 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, obci Dlouhý Most, se sídlem Dlouhý Most č. p. 193, 463 12 Dlouhý Most,
IČO 467 44 941 s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Chodník při silnici
ev. č. III/27814 Dlouhý Most – SO 101 Chodník“, předpokládaná účetní hodnota budoucího
daru 21.910 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc devět set deset korun českých),
3. s budoucím darováním části p. p. č. 200/1 o předpokládané výměře 244 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Mimoň, obci Mimoň, a evidované
na listu vlastnictví č. 2157 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa, městu Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČO 002 60 746, s tím,
že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Revitalizace náměstí 1. máje, Mimoň – SO 102
Náměstí, SO 102 Chodník“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 14.640 Kč (slovy:
čtrnáct tisíc šest set čtyřicet korun českých),
4.

s budoucím darováním části p. p. č. 1414/1 o předpokládané výměře 135 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Mašov u Turnova, obci Turnov,
a evidované na listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČO 00276227, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Autobusová zastávka, Mašov
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5.

– Náves, Turnov“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 10.800 Kč (slovy: deset tisíc
osm set korun českých),
s budoucím darováním části p. p. č. 754/1 o předpokládané výměře 23 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Frýdlant, obci Frýdlant, a evidované
na listu vlastnictví č. 2510 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Frýdlant, městu Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO 00262781,
s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Ul. Krátká – spojka do ul. Kodešova, Frýdlant“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 1.610 Kč (slovy: jeden tisíc šest set deset korun
českých),

schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/36/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Pertoltice pod Ralskem,
2. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/37/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Dlouhý Most,
3 předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/38/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Mimoň,
4.
5.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/39/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Turnov,
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/40/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Frýdlant

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucího darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 23. 02. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 179/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej
a)
pozemku v k. ú. Loučná nad Nisou
b)
budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím prodejem části p. p. č. 1672/9 o předpokládané výměře 75 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Loučná nad Nisou, obci Janov nad Nisou,
evidované na listu vlastnictví č. 620 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, obci Janov nad Nisou, se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou,
IČO 002 62 358, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně ve výši ceny obvyklé,
po dokončení stavební akce „Kontejnerové stání v Loučné nad Nisou“,
schvaluje
předložený návrh budoucí kupní smlouvy číslo OLP/41/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Janov
nad Nisou
a ukládá
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Mgr. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 23. 02. 2021
zajistit po schválení budoucího prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
budoucí kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 180/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemků v k. ú. Jistebsko
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 802/2 o výměře 9 m2, nově označená jako p. p. č. 802/6, ostatní plocha,
způsob využití manipulační plocha a části p. p. č. 802/2 o výměře 9 m2, nově označená jako
p. p. č. 802/7, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, obě vymezené geometrickým
plánem č. 607-80/2020 ze dne 23. 8. 2020, nacházející se v katastrálním území Jistebsko, obec Pěnčín,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.700 Kč (slovy: dva tisíce sedm set korun českých),
jedná se o nepotřebnou část pozemku mimo těleso silnice,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/42/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,

2.

a)

předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 23. 02. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 12. 2021

USNESENÍ č. 181/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů
– SŠSSD Liberec, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného
vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“, v souladu se Směrnicí
RK č. 2/2016, a to účastníka Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199/122,
Liberec XIV-Ruprechtice, IČO 48168017, za nabídkovou cenu 815.000 Kč bez DPH, tj. 986.150 Kč
včetně DPH,
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schvaluje
Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3131/2020 mezi Libereckým krajem a společností
Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199/122, Liberec XIV-Ruprechtice,
IČO 48168017
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 182/21/RK
Veřejná zakázka „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“
– dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3992/2017, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická
871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 284 02 758, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
20.337.453,55 Kč bez DPH, tj. 24.608.318,80 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 9.144.797,28 Kč
bez DPH, tj. 11.065.204,71 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 86.567.618,50 Kč
bez DPH, tj. 104.746.818,39 Kč vč. DPH, a dále změna termínu pro dokončení stavebních prací
a pro předání a převzetí stavby
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 183/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické
náročnosti budovy - Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Snížení energetické náročnosti budovy - Základní
škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby
– DNS“, a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01
Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 150.000 Kč bez DPH, tj. 181.500 Kč vč. DPH,
2.

o vyloučení účastníka veřejné zakázky „TDI – Snížení energetické náročnosti budovy
- Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní
stavby – DNS“, a to společnost D.stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13, 463 44 Sychrov,
IČO 28662482, dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – nabídka nesplňuje zadávací podmínku
(účastník neuvedl do nabídky délku praxe osoby zodpovědné za plnění veřejné zakázky,
potřebnou pro provedení hodnocení nabídky),
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/4166/2020 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01
Liberec 1, IČO 25036751
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 26. 02. 2021
USNESENÍ č. 184/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické
náročnosti budovy - Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Snížení energetické náročnosti budovy
- Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro pozemní stavby – DNS“, a to účastníka HOME HELPER s.r.o., se sídlem Luční
585, Zelená, 294 42 Luštěnice, IČO 07626223, za nabídkovou cenu 28.000 Kč bez DPH,
tj. 33.880 Kč včetně DPH,
2. o vyloučení účastníka veřejné zakázky „BOZP - Snížení energetické náročnosti budovy
- Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro pozemní stavby – DNS“, a to společnost V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost
a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí
nad Labem, IČO 46712143, dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – nabídka nesplňuje zadávací
podmínku (účastník překročil maximální nabídkovou cenu stanovenou zadavatelem v zadávací
dokumentaci),
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/4167/2020
mezi Libereckým krajem a dodavatelem HOME HELPER s.r.o., se sídlem Luční 585, Zelená, 294 42
Luštěnice, IČO 07626223
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 26. 02. 2021
USNESENÍ č. 185/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemků v k. ú. Volfartice a k. ú. Volfartická Nová Ves
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Kamenický Šenov
b) darovací smlouva
3. a) pozemků v k. ú. Česká Ves v Podještědí
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. s darováním p. p. č. 1278/2 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 1278/3 o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k. ú. Volfartice, obec Volfartice, evidovaných na listu vlastnictví č. 399
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, p. p. č. 227/3
o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 227/4 o výměře 27
m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se v k. ú. Volfartická
Nová Ves, obec Volfartice, evidovaných na listu vlastnictví č. 325 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Volfartice, se sídlem Volfartice
č. p. 59, 471 12 Volfartice, IČO 00261076, hodnota daru dle účetní evidence činí 975,10 Kč
(slovy: devět set sedmdesát pět korun českých, deset haléřů), jedná se o pozemky
pod chodníkem a autobusovými zastávkami ve vlastnictví města,
2. s darováním p. p. č. 2624/7 o výměře 1062 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 2624/8 o výměře 60 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 2624/9 o výměře 1076 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 2624/10 o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k. ú. Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 1158 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, městu Kamenický Šenov, se sídlem Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov,
IČO 00260622, hodnota daru dle účetní evidence činí 154.840 Kč (slovy: jedno sto padesát
čtyři tisíc osm set čtyřicet korun českých), jedná se o pozemky pod chodníkem ve vlastnictví
města,
3. s darováním částí p. p. č. 920, nově označených jako p. p. č. 920/2 o výměře 552 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 920/3 o výměře 312 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 920/4 o výměře 47 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p. p. č. 920/5 o výměře 493 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p. p. č. 920/6 o výměře 403 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených
geometrickým plánem č. 341-302/3019 ze dne 23. 3. 2020, nacházejících se v k. ú. Česká Ves
v Podještědí, obec Jablonné v Podještědí, a evidované na listu vlastnictví č. 850 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, městu Jablonné v Podještědí,
se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, hodnota daru
dle účetní evidence činí 126.490 Kč (slovy: jedno sto dvacet šest tisíc čtyři sta devadesát korun
českých), jedná se o pozemky pod nově vybudovaným chodníkem ve vlastnictví města,
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/25/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Volfartice,
2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/26/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Kamenický Šenov,
3.

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/24/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Jablonné v Podještědí
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrhy na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 23. 02. 2021
zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2021
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2)

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 186/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemků v k. ú. Mimoň
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Ploužnice pod Ralskem
b) budoucí darovací smlouva
3. a) pozemku v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí
b) budoucí darovací smlouva
4. a) pozemku v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním části p. p. č. 3920 o předpokládané výměře cca 36,90 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č. 3938 o předpokládané výměře cca 309,60 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 4100 o předpokládané výměře cca 3018,70 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Mimoň, obci Mimoň,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 2157 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa, městu Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČO 00260746,
s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Smíšená stezka Mimoň – Ploužnice
pod Ralskem“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 60 Kč/m2, tj. 195.912 Kč,
2. s budoucím darováním části p. p. č. 535 o předpokládané výměře cca 145 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Ploužnice pod Ralskem, obci Ralsko, evidované
na listu vlastnictví č. 78 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, městu Ralsko, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, IČO 00831514, s tím,
že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v rámci akce „Smíšená stezka Mimoň
– Ploužnice pod Ralskem“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru ve výši 17,50 Kč
za 1 m2, tj. 2.537,50 Kč,
3.

4.

s budoucím darováním části p. p. č. 471 o předpokládané výměře cca 80 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, obci Ralsko, evidované
na listu vlastnictví č. 9 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, městu Ralsko, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, IČO 00831514, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v rámci akce „Hradčanský rybník – SO 04 Chodník“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru ve výši 17,50 Kč/m2, tj. 1.393 Kč,
s budoucím darováním části p. p. č. 748/1 o předpokládané výměře cca 100 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obci Bedřichov,
a evidované na listu vlastnictví č. 366 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, obci Bedřichov, se sídlem Bedřichov č. p. 218, 468 12
Bedřichov, IČO 00525511, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Autobusová točka
v sedle Maliníku“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 3 Kč/m2, tj. 300 Kč,
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schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/27/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Mimoň,
2. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/28/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Ralsko,
3.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/29/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Ralsko,
4. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/30/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Bedřichov
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrhy budoucího darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 23. 02. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucích darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 187/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
1. a) pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova
b) smlouva o bezúplatném převodu
2.
pozemků v k. ú. Drchlava
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 358/4 o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 2899/8 o výměře 304 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 2899/9 o výměře 55 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Kunratice u Cvikova, obci Kunratice u Cvikova, evidovaných na listu vlastnictví
č. 280 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
od ČR – Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, hodnota podle účetní evidence činí 1.417 Kč
(slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých), na pozemcích se nachází gabionová
zeď a propustek vybudované v rámci investiční akce „Silnice III/26836 Kunratice
u Cvikova, rekonstrukce silnice“,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa,
c)
2.

a)

s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/33/2021 mezi Libereckým krajem a ČR – Lesy
České republiky s. p.,
s bezúplatným nabytím části p. p. č. 20/1 o výměře 64 m2, nově označené jako p. p. č. 20/4,
ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, části p. p. č. 20/1 o výměře 39 m2, nově
označené jako p. p. č. 20/5, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, části
p. p. č. 20/1 o výměře 7 m2, nově označené jako p. p. č. 20/6, ostatní plocha, způsob využití
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b)

silnice, části p. p. č. 20/2 o výměře 10 m2, nově označené jako p. p. č. 20/7, ostatní plocha,
způsob využití manipulační plocha, vymezených geometrickým plánem č. 238-269/2019
ze dne 24. 10. 2019, nacházejících se v k. ú. Drchlava, obci Chlum, evidovaných na listu
vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, od ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, na pozemcích se nachází propustek a těleso silnice
ev. č. III/272 v rámci investiční akce „Silnice III/2702 Drchlava – havárie propustku“,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh bezúplatného nabytí pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,

2)

b)

Termín: 23. 02. 2021
zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje,

c)

Termín: 30. 06. 2021
zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemků v k. ú. Drchlava Zastupitelstvem
Libereckého kraje zaslání žádosti na Státní pozemkový úřad,

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 188/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 1043/20/RK v bodě 4. a), b),
souhlasí
a) s koupí p. p. č. 1209/42 o výměře 41 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k. ú. Valteřice v Krkonoších, obec Horní Branná, evidované na listu vlastnictví č. 373
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 24.600 Kč (slovy: dvacet
čtyři tisíc šest set korun českých), pozemek zastavěn silnicí ev. č. III/0148, refundace nebude
uplatněna,
b)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
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ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1377/2020 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,

2)

a)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 23. 02. 2021
po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého
kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 189/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemku v k. ú. Novina u Liberce
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí koupí části p. p. č. 153/1 o předpokládané výměře cca 103 m2, zahrada, nacházející
se v k. ú. Novina u Liberce, obci Kryštofovo Údolí, evidované na listu vlastnictví č. 200
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 590 Kč
za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci
„Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany”, refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/150/2021 mezi Libereckým krajem
a
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na budoucí koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 23. 02. 2021
zajistit po schválení budoucí koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
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USNESENÍ č. 190/21/RK
Majetkoprávní operace – výpůjčka nebytových prostor v budově „D“ Krajského úřadu
Libereckého kraje Krajské nemocnici Liberec a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) výpůjčku nebytových prostor o celkové podlahové ploše 1070,85 m2, nacházejících
se v 1. a 2. nadzemním podlaží a mezipodlaží budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob
využití jiná stavba (budova „D“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 4049 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví
č. 4358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, Krajské
nemocnici Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré město, 460 01 Liberec,
IČO 27283933, za účelem provozu očkovacího centra v rámci pandemie COVID-19, na dobu
určitou, počínaje dnem 12. 2. 2021 a konče 30. 9. 2021,
b) předložený návrh smlouvy o výpůjčce č. OLP/160/2021 mezi Libereckým krajem a Krajskou
nemocnicí Liberec, a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 191/21/RK
Majetkoprávní operace – záměr
1.
prodeje nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá LDN)
2.
budoucí směny pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou a k. ú. Roztoky u Semil
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. záměr prodeje nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace Denní a pobytové
sociální služby, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO 48282961, a to st. p. č. 471/1
o výměře 2055 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné v Podještědí,
č. p. 366, obč. vyb., st. p. č. 471/2 o výměře 49 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí
je stavba Jablonné v Podještědí, č. p. 367, obč. vyb., st. p. č. 471/3 o výměře 56 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 471/4 o výměře 56 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 476 o výměře
805 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné v Podještědí, č. p. 368,
obč. vyb., st. p. č. 665 o výměře 92 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, garáž, p. p. č. 1054 o výměře 1437 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
p. p. č. 1059/1 o výměře 1710 m2, zahrada, p. p. č. 1059/2 o výměře 1640 m2, zahrada,
nacházejících se v k. ú. Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidovaných na listu
vlastnictví č. 1210 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec
(dále jen „Nemovitosti“), obchodní korporaci SeneCura Holding s. r. o., se sídlem Ke Smíchovu
1144/144, 154 00 Praha 5, IČO 28245211, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 1384/2019 ze dne 30. 5. 2019 ve výši 9.170.000 Kč (slovy: devět milionů sto sedmdesát tisíc
korun českých), s následujícím závazným způsobem využití Nemovitostí a podmínkami s tím
spojených:
1. nabízené Nemovitosti lze využít k poskytování sociálních služeb, a to v tomto minimálním
rozsahu: celková kapacita pobytového zařízení bude činit 80 lůžek domova sociální péče
pro cílové skupiny v rozsahu 40 lůžek pro osoby s poruchami centrálního nervového systému
a s chronickým duševním onemocněním věkové kategorie od 30 let (dnes domov se zvláštním
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režimem), 20 lůžek pro starší uživatele od 60 let s poruchami centrálního nervového systému
a s chronickým duševním onemocněním (dnes domov pro seniory), 10 lůžek domova pro osoby
se zdravotním postižením a 10 lůžek odlehčovací služby, kdy podmínkou je dodržení materiálně
technického standardu pro pobytové sociální služby pro všechny provozované sociální služby,
a to v rámci rekonstrukce nebo nové výstavby,
2. kolaudace zařízení by měla proběhnout nejpozději do 31. 12. 2025,
3. získání oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) na všechny definované
kapacity sociálních služeb (lůžka) nejpozději do konce února 2026,
4. započetí poskytování sociálních služeb na základě registrace nejpozději do 6 měsíců
od obdržení rozhodnutí o registraci,
5. minimální doba zajištění poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu
lůžek (viz. bod 1.) bude 15 let od zahájení poskytování sociálních služeb, resp. od zahájení
provozu zařízení. Pokud by kupující nesplnil tento závazek, resp. provozování domova
sociálních služeb, bude ve smlouvě vyhrazeno právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 20%
z kupní ceny. Smluvní pokutou budou vázány rovněž i třetí osoby,
6. kupní smlouva bude obsahovat ujednání týkající se předkupního práva Libereckého kraje
(prodávajícího) na dobu 15 let, kdy v případě zamýšleného prodeje areálu bude muset kupující
nabídnout areál ke koupi Libereckému kraji (prodávajícímu) a to za cenu uvedenou v kupní
smlouvě, která by byla navýšena o prokazatelné investice vložené do areálu ze strany
kupujícího, kdy tyto investice by byly stanoveny znaleckým posudkem. Toto ujednání by bylo
sjednáno jako věcné právo, které působí i vůči právním nástupcům kupujícího. Předkupní právo
vzniká vkladem do katastru nemovitostí,
7. v případě pronájmu, výpůjčky atd. Nemovitostí třetí osobě, zaváže se kupující, že tyto
závazky smluvně zajistí v těchto smlouvách, zejména dobu provozu areálu v požadovaném
standardu, zajištění poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu lůžek
(viz. bod 1.),
8. podmínkou pro kupujícího je závazek poskytnutí jistiny ve prospěch Libereckého kraje
(prodávajícího), poskytnuté nejpozději do 5 pracovních dní před projednáním prodeje
v orgánech Libereckého kraje, v celkové výši 1,5 mil. Kč, která bude kupujícímu postupně
vrácena po splnění:
a) do 7 měsíců od podpisu kupní smlouvy podá kupující projektovou dokumentaci s podmínkou
dodržení minimálního rozsahu lůžek pro sociální služby dle bodu 1. i na příslušný stavební úřad
k vydání stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu. Po předložení potvrzení
od příslušného stavebního úřadu o převzetí příslušné projektové dokumentace, vrátí prodávající
kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději
do 30 kalendářních dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
b) do 7 měsíců od podané příslušné projektové dokumentace na stavební úřad obstará kupující
pravomocné stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu. Po předložení platného
dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem, vrátí prodávající kupujícímu část
poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
c) předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem
(např. kolaudační souhlas nebo jiné opatření stavebního úřadu), kterým bude osvědčeno
dokončení stavebních prací a povolení užívání zařízení v rozsahu předložené projektové
dokumentace na příslušný stavební úřad dle předchozího bodu a) nejpozději do 24 měsíců
ode dne předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem
dle předchozího bodu b). Po předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným
stavebním úřadem, vrátí prodávající kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč,
a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet
uvedený kupujícím,
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2.

9. pokud marně uplyne lhůta 3 měsíců od termínů stanovených dle bodu 7. a), b), c) a kupující
přes písemné upozornění a výzvu Libereckého kraje (prodávajícího), nepředloží příslušné
potvrzení nebo požadovaný dokument, část jistiny ve sjednané výši uvedené v příslušných
bodech 7. a), b), c), se kupujícímu nevrací,
10. Liberecký kraj deklaruje, že kapacity uvedené v bodu 1. budou zařazeny do základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje,
11. podmínky účelového využití nabízených Nemovitostí budou obsahem kupní smlouvy
uzavírané s kupujícím,
a) záměr budoucí směny pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové
organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to části p. p. č. 1636/2
o předpokládané výměře cca 5 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k. ú. Paseky nad Jizerou, obci Paseky nad Jizerou, evidované listu vlastnictví č. 70
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, části
p. p. č. 1954/51 o předpokládané výměře cca 54 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
části p. p. č. 1954/62 o předpokládané výměře cca 364 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházejících se v k. ú. Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidovaných listu
vlastnictví č. 188 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
po dokončení stavební akce „Silnice III/29057 Paseky nad Jizerou, rekonstrukce silnice“,
za pozemky ve vlastnictví
a to část
p. p. č. 337/1 předpokládané výměře cca 145 m2, lesní pozemek, část p. p. č. 339/2
předpokládané výměře cca 237 m2, trvalý travní porost, část p. p. č. 346/6 předpokládané
výměře cca 41 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v k. ú. Paseky nad Jizerou, obci
Paseky nad Jizerou, evidovaných listu vlastnictví č. 463 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, po dokončení stavební akce „Silnice
III/29057 Paseky nad Jizerou, rekonstrukce silnice“, bez doplatku,
b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit po schválení, zveřejnění záměru prodeje
a budoucí směny na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 192/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Renovace hygienického zařízení (toalet) – SPŠT Jablonec
nad Nisou - Věž B - stavební práce“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/182/2020, uzavíraný analogicky dle ustanovení
§ 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STYLSTAV Liberec s.r.o., se sídlem Dlouhá 55,
Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 25426541, jehož předmětem je prodloužení termínu pro
dokončení stavebních prací (stavby) o 15 dní, vícepráce ve výši 308.277,21 Kč bez DPH,
tj. 373.015,42 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 54.257,63 Kč bez DPH, tj. 65.651,73 Kč vč. DPH,
čímž dojde ke zvýšení celkové ceny na 2.589.019,58 Kč bez DPH, tj. 3.132.713,69 Kč vč. DPH
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 26. 02. 2021
USNESENÍ č. 193/21/RK
Závazek spolufinancování projektu „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“ do výzvy Norských
fondů č. SGS-4 „Reine“ Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období
2014-2021, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší,
souhlasí
1) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu "Osvětová kampaň: Jak správně
topit." Libereckým krajem do výše 135.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021–2023 v případě,
že danému projektu bude schválena dotace z výzvy Norských fondů č. SGS-4 „Reine“
Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, oblast
podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší,
2) s předpokládaným předfinancováním projektu " Osvětová kampaň: Jak správně topit."
Libereckým krajem do výše 1.215.000,00 Kč a jeho rozložením v letech 2021–2023,
a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit projektovou žádost
do výzvy Norských fondů č. SGS-4 „Reine“ Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna
klimatu“ pro období 2014-2021, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu
ovzduší,
2)

3)

Termín: 15. 02. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit závazek předpokládané
výše spolufinancování a předfinancování projektu Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení,
Termín: 23. 02. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit řízení projektu v případě
jeho schválení řídícím orgánem Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“.
Termín: 31. 12. 2024

USNESENÍ č. 194/21/RK
Závazek spolufinancování projektu „Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachraň českou
Amazonku.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachráníš českou Amazonku.“
do výzvy Norských fondů č. SGS-4 „Reine“ Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna
klimatu“ pro období 2014-2021, oblast podpory Zlepšování stavu životního prostředí
v ekosystémech,
souhlasí
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1)

2)

se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu "Osvětová kampaň: Nesouloď.
Zachráníš českou Amazonku." Libereckým krajem do výše 135.000 Kč a jeho rozložením
v letech 2021–2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy Norských
fondů č. SGS-4 „Reine“ Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období
2014-2021, oblast podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech,
s předpokládaným předfinancováním projektu "Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachráníš českou
Amazonku." Libereckým krajem do výše 1.215.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021–2022

a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit projektovou žádost
do výzvy Norských fondů č. SGS-4 „Reine“ Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna
klimatu“ pro období 2014-2021, oblast podpory Zlepšování stavu životního prostředí
v ekosystémech,
2)

3)

Termín: 15. 02. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit závazek předpokládané
výše spolufinancování a předfinancování projektu Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení,
Termín: 23. 02. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit řízení projektu v případě
jeho schválení řídícím orgánem Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“.
Termín: 31. 12. 2023

USNESENÍ č. 195/21/RK
Rozpočtové opatření č. 24/21 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 – navýšení výdajů v kapitolách 932 08 – Fond ochrany vod
a 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 24/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 29.012.889,05 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství,
v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 26.199.498,69 Kč, v tom:
a) Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów
– jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 162.153,70 Kč,
b)
c)

Finanční rezerva Fondu ochrany vod – ve výši 5.041.287,08 Kč,
Výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast kraje – jmenovité projekty a akce
v souhrnné výši 1.051.409,56 Kč,

d)

3.

Program vodohospodářských akcí – rezervy kapitálových výdajů ve výši
18.937.952,31 Kč, jmenovité projekty /akce v souhrnné výši 1.006.696,04 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství,
v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 2.813.390,36 Kč, a to nespecifikovaná rezerva
v programu pro Poskytování dotací na hospodaření v lesích
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 24/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 196/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 25/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2020 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 25/21, kterým se snižují výdaje v kapitole
932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí ve výši
7.858.818,68 Kč a současně se navyšují výdaje, a to zavedením nových specifických ukazatelů
u jednotlivých akcí v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí v celkové výši 7.858.818,68 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2. s poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2020, v úhrnné výši 7.858.818,68 Kč níže
uvedeným příjemcům na akce do výše:
Název
příjemce

IČ

Adresa/sídlo

Název projektu

Obec
Modřišice

275921

Rekonstrukce
Modřišice 11, 511
vodovodního
01 Modřišice
řadu

Město Osečná

263061

Svatovítské nám.
105, 463 52
Osečná

Obec Poniklá

Svazek obcí
Mírová pod
Kozákovem
VHS Turnov
(Chuchelna)
VHS Turnov
(Rovensko
pod
Troskami)

Osečná - kanalizace II.
etapa, stoky B1, B1-1

Přepojení ČOV
Cementárna
Poniklá 65, 51242
276006
na centrální ČOV
Poniklá
včetně
opravy centrální ČOV
Obnova vodovodu
Chutnovka 36,
Svazku
62013033 511 01 Mírová
obcí Mírová pod
pod Kozákovem
Kozákovem
2016-ETAPA č.2
Chuchelna, Sídliště –
Antonína Dvořáka
výstavba a obnova VH
492959934 287, 511 01
sítí ,
Turnov
etapa I. a II.
Rovensko pod
Antonína Dvořáka
Troskami 492959934 287, 511 01
rekonstrukce ČS Liščí
Turnov
kotce
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Parametry
rekonstrukce
vodovodu výměna
potrubí - 395
m
délka stoky
B1 – 149 m,
délka stoky
B1-1 – 94 m

Dotace v max. výši
(Kč) / podíl dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)
726.586,25 /
70,00 %

1.555.532,12 /
63,34 %

délka
kanalizace 355,5 m

1.035.251,81 /
67,56 %

rekonstrukce
čerpací
stanice - 1 ks

1.168.809,05 /
70,00 %

vodovodní
řady - 815,5
m

1.678.131,00 /
69,38 %

čerpací
stanice pitné
vody
- 1 ks

1.694.508,45 /
70,00 %
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3.

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2020, uzavíranou:
a) mezi Libereckým krajem a Obcí Modřišice, Modřišice 11, 511 01 Modřišice, IČ 275921,
na projekt pod názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu“, č. OLP/4063/2020,
b)

c)

d)

e)

f)

mezi Libereckým krajem a Městem Osečná, Svatovítské nám. 105, 463 52 Osečná,
IČ 263061, na projekt pod názvem „Osečná - kanalizace II. etapa, stoky B1, B1-1“,
č. OLP/4165/2020,
mezi Libereckým krajem a Obcí Poniklá, Poniklá 65, 51242 Poniklá , IČ 276006, na projekt
pod názvem „Přepojení ČOV Cementárna na centrální ČOV včetně opravy centrální
ČOV“, č. OLP/4085/2020,
mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 511 01
Mírová pod Kozákovem, IČ 62013033, na projekt pod názvem „Obnova vodovodu Svazku
obcí Mírová pod Kozákovem 2016-ETAPA č. 2“,č. OLP/4064/2020,
mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov (Chuchelna), Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Chuchelna, Sídliště
– výstavba a obnova VH sítí, etapa I. a II.“, č. OLP/4065/2020,
mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov (Rovensko
pod Troskami), Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt
pod názvem „Rovensko pod Troskami - rekonstrukce ČS Liščí kotce“, č. OLP/4066/2020

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 25/21
Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí 2020 v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje" ke schválení.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 197/21/RK
Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí pro rok 2021 v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením Programu vodohospodářských akcí pro rok 2021 v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, oblast podpory Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 15.000.000 Kč,
včetně povinných příloh k předkládání žádosti o dotace
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit materiál „Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí pro rok 2021 v rámci Fondu
ochrany vod Libereckého kraje“ zastupitelstvu kraje k projednání a schválení.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 198/21/RK
Žádost dědiců o prominutí dluhu ve výši 52.500 Kč – pohledávka Libereckého kraje z titulu
poskytnuté zálohy z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost
dědiců zesnulého příjemce dotace
o prominutí vrácení
částky 52.500 Kč, která mu byla poskytnuta jako záloha na realizaci projektu „Oprava zázemí
v záchranné stanici Lesní koutek Hradčany“ na základě smlouvy č. OLP/4184/2018 schválené
Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 186/18/ZK, a která jako dluh zemřelého příjemce
v rámci vypořádání dědictví usnesením č. j. 12 D 518/2019-76 ze dne 31. 10. 2019, přešla na všechny
nadepsané dědice,
souhlasí
s prominutím dluhu ve výši 52.500 Kč panu
který na ně
přešel v rámci vypořádání dědictví po zemřelém bratrovi
jako pohledávka Libereckého kraje z titulu
poskytnuté zálohy z dotace programu podpora ochrany přírody a krajiny, usnesením Okresního soudu
v České Lípě č. j. 12 D 518/2019-76 ze dne 31. 10. 2019, právní moc 10. 12. 2019
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení materiál „Žádost o prominutí
dluhu ve výši 52.500 Kč – pohledávka Libereckého kraje z titulu poskytnuté zálohy z dotace
programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 199/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 27/21 – úprava specifických ukazatelů v kapitole
934 08 – Lesnický fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 27/21, kterým se snižují rezervy ve výdajích
kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové výši
2.336.941 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) a současně se zavádí nové specifické ukazatele
v kapitole 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové výši
2.336.941 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a) s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého kraje
v úhrnném objemu 2.336.941 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu do výše:
Č.

30
31

Název
žadatele

Ing. Jaromír
Šimonek
Ledret s.r.o.

IČ/datum
narození
žadatele
49520199 /
06244033

Sídlo, trvalé
bydliště žadatele

Právní statut

Lobeč,

fyzická osoba
podnikající

Náměstí 4,
Mlázovice, 507 58

32

33

Myrkvidr s.r.o.

01700863

34

Město Cvikov

00260410

Lažanská 1442/6,
Praha, 155 00
Cvikov 63, Cvikov,
471 54

Výše dotace
v Kč

18 300 Kč

s.r.o.
fyzická osoba
nepodnikající

48 000 Kč

s.r.o.

13 150 Kč

obec

63 060 Kč
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15 000 Kč

Účel dotace

výstavba oplocenky
18 300 Kč
výstavba oplocenky
48 000 Kč
výstavba oplocenky
15 000 Kč
výstavba oplocenky
7 800 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
5 350 Kč
výstavba oplocenky
63 060 Kč

Režim
podpory De
minimis (D)
/ Notifikace
(N)
N
D
D

N
N
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fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

35
36
37

Obec
Jeřmanice

Pastevní 274,
Jeřmanice, 463 12

46744959

38

Město Osečná

00263061

39

Městys Libštát

00275891

40

TABYS, s.r.o.

62739646

Svatovítské náměstí
105, Osečná, 463 45
Libštát 198, Libštát,
512 03
Protifašistických
bojovníků 183,
Tanvald, 468 41

41

Obec Pěnčín

00263095

Pěnčín 62, Pěnčín,
463 45

42

44

Obec
Kunratice
Statutární
město Jablonec
nad Nisou

45

Město
Raspenava

43

22 470 Kč
13 440 Kč

obec

6 000 Kč

obec

43 926 Kč

obec

17 350 Kč

s.r.o.

5 030 Kč

obec

15 135 Kč

fyzická osoba
nepodnikající

6 600 Kč

obec

5 100 Kč

00262340

Kunratice 158,
Kunratice, 464 01
Mírové náměstí
3100/19, Jablonec
nad Nisou, 466 01

obec

5 000 Kč

00263141

Fučíkova 421,
Raspenava, 463 61

obec

61 470 Kč

46744967

46
47

Myrkvidr s.r.o.

01700863

48

00673412

49

Obec Okna
Obec
Volfartice
Denisa
Strapinová

04340248 /

50
51

Město
Smržovka

52

Obec Chlum

00261076

Lažanská 6/1442,
Praha, 155 00
Okna 40, Okna, 471
62
Volfartice 59,
Volfartice, 471 12

fyzická osoba
nepodnikající

9 620 Kč

s.r.o.

5 350 Kč

obec

84 000 Kč

obec

25 200 Kč
8 765 Kč

aplikace nátěrů proti
okusu 8 765 Kč

00262579

obec

22 300 Kč

00483362

Chlum 95, Chlum,
472 01

obec
fyzická osoba
nepodnikající

fyzická osoba
podnikající

55

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

56

fyzická osoba
nepodnikající

54

57

CORTUUM
s.r.o.

27406202

58

Město Zákupy

00261114

59

Město
Jilemnice

00275808

Trojská 358/131,
Praha 7 - Troja, 171
00
Borská 5, Zákupy,
471 23
Masarykovo
náměstí 82,
Jilemnice, 514 01

aplikace nátěrů proti
okusu 5 030 Kč
instalace odparníků
9 000 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
6 135 Kč
instalace lapáků
4 200 Kč, instalace
odparníků 2 400 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 5 100 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 5 000 Kč
instalace odparníků
12 600 Kč, výstavba
oplocenky
12 900 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
35 970 Kč
výstavba oplocenky
6 120 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
3 500 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 5 350 Kč
výstavba oplocenky
84 000 Kč
instalace odparníků
25 200 Kč

Praha-Horní
Měcholupy,
náměstí
T.G.Masaryka 600,
Smržovka, 468 51

53

výstavba oplocenky
22 470 Kč
výstavba oplocenky
13 440 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 6 000 Kč
instalace odparníků
10 200 Kč, výstavba
oplocenky
14 520 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
19 206 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 17 350 Kč

D
N

D
N
N

D
D
N
N

D (12 600) /
N (48 870)

D
N
N
D
N

52 800 Kč

aplikace nátěrů proti
okusu 22 300 Kč
instalace odparníků
12 900 Kč, výstavba
oplocenky 39 900 Kč

D (12 900) /
N (39 900)

17 400 Kč

výstavba oplocenky
17 400 Kč

D

18 840 Kč
5 400 Kč

21 200 Kč

výstavba oplocenky
18 840 Kč
instalace odparníků
5 400 Kč
výstavba oplocenky
18 000 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
3 200 Kč

s.r.o.

115 200 Kč

obec

84 570 Kč

výstavba oplocenky
115 200 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 84 570 Kč

obec

52 705 Kč

výstavba oplocenky
30 060 Kč, aplikace
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fyzická osoba
nepodnikající

60

62

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

63

fyzická osoba
nepodnikající

61

65

Město Český
Dub

00262722

66

Obec Nová
Ves nad
Popelkou

00275948

nám. B. Smetany 1,
Český Dub, 463 43
Nová Ves nad
Popelkou 244, Nová
Ves nad Popelkou,
512 71

68

69

Irena
Hakulínová

66678854 /

70

Obec Dalešice

43256201

71

Obec Pulečný

00832332

72

Obec Provodín

00524760

Liberec XXII Horní Suchá,

Dalešice 67,
Dalešice, 468 02

00524662

74

Obec Horní
Police
Městské lesy
Česká Lípa
spol. s r.o.

Pulečný 26,
Pulečný, 468 02
Provodín 80,
Provodín, 471 67
Náměstí Odboje 12,
Horní Police, 471
06

25446541

náměstí TGM 1,
Česká Lípa, 470 01

75

Obec
Vlastibořice

00671878

76

Obec Bohatice

00673340

77

Ledret s.r.o.

06244033

78

00260746

79

Město Mimoň
ZOD Brniště
a.s.

00119407

81

Město Lučany
nad Nisou

00262455

73

Vlastibořice 23,
Vlastibořice, 463 44
Bohatice 79,
Bohatice, 470 02
Náměstí 4,
Mlázovice, 507 58
Mírová 120,
Mimoň, 471 24
Jáchymov 1,
Brniště, 471 29
Lučany nad Nisou
333, Lučany nad
Nisou, 468 71

82

83

Město
Chrastava

00262871

náměstí 1. máje 1,
Chrastava, 463 31

5 900 Kč
8 200 Kč

6 980 Kč

obec

19 480 Kč

obec

26 850 Kč

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

67

45 920 Kč

fyzická osoba
podnikající

9 600 Kč
8 520 Kč

nátěrů proti okusu
22 645 Kč
instalace odparníků
15 000 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
30 920 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 5 900 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 8 200 Kč
instalace odparníků
1800 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
5 180 Kč
instalace odparníků
3 600 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
15 880 Kč
výstavba oplocenky
15 000 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
11 850 Kč
výstavba oplocenky
9 600 Kč
výstavba oplocenky
8 520 Kč

obec

16 150 Kč

obec

57 550 Kč

obec

9 300 Kč

instalace lapáků
6 000 Kč
instalace odparníků
9 000 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
7 150 Kč
instalace odparníků
22 800 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
34 750 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 9 300 Kč

obec

7 800 Kč

aplikace nátěrů proti
okusu 7 800 Kč

s.r.o.

46 950 Kč

obec

17 220 Kč

obec

6 000 Kč

s.r.o.

100 110 Kč

obec

20 750 Kč

a.s.

12 280 Kč

obec
fyzická osoba
nepodnikající

25 500 Kč

obec

92

6 000 Kč

12 000 Kč

130 430 Kč

aplikace nátěrů proti
okusu 46 950 Kč
instalace odparníků
10 800, aplikace
nátěrů proti okusu
620 Kč, další
výchovný zásah
5 800 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 6 000 Kč
výstavba oplocenky
35 560 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
64 550 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 20 750 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 12 280 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 25 500 Kč
výstavba oplocenky
12 000 Kč
instalace lapáků
49 200 Kč, instalace
odparníků 21 600 Kč,
výstavba oplocenky
51 900 Kč, aplikace

D
D
D

D
D (3 600)
/
N (15 880)

N
D
N

D

D

D
N
N
N

D
N

N
N
N
N
D

D
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84
85

Město Dubá
Městské lesy
Liberec, p.o.

86

Obec Levínská
Olešnice

72053984

Masarykovo
náměstí 138, Dubá,
471 41
Lidové sady 425/1,
Liberec, 460 01

00854662

Levínská Olešnice
94, Levínská
Olešnice, 514 01

00260479

87
88
89

Obec Tuhaň
Město
Jablonné v
Podještědí

00831727

90

Obec Mařenice

00260738

91

Obec Skalice u
České Lípy

00673455

00260576

Tuhaň 32, Tuhaň,
472 01
Náměstí Míru 22,
Jablonné v
Podještědí, 471 25
Mařenice 26,
Mařenice, 471 56
Skalice u České
Lípy 377, Skalice u
České Lípy, 471 17

92

93

Římsko
katolická
farnost Nová
Ves u
Chrastavy

95

Město Hrádek
nad Nisou
Obec
Kryštofovo
Údolí

96

Obec Bílý
Kostel nad
Nisou

94

97

98
99
10
0
10
1
10
2

Obec Rádlo
Město
Rychnov u
Jablonce nad
Nisou
Město Nový
Bor
Obec Rynoltice

FINE
DREAM, s.r.o.

46749225
00262854
00671991

00672106
00262544

00262552
00260771
00263168

27245039

Nová Ves 1, Nová
Ves, 463 31
Horní náměstí 73,
Hrádek nad Nisou,
460 34
Kryštofovo Údolí
166, Kryštofovo
Údolí, 460 02
Bílý Kostel nad
Nisou 206, Bílý
Kostel nad Nisou,
463 31
Rádlo 252, Rádlo,
468 02
Husova 490,
Rychnov u Jablonce
nad Nisou, 468 02
Náměstí Míru 1,
Nový Bor, 473 01
Rynoltice 199,
Rynoltice, 463 55

Přístavní 321/14,
Praha 7 Holešovice, 170 00

obec

140 000 Kč

p.o.

43 450 Kč

obec

46 500 Kč

fyzická osoba
nepodnikající

21 420 Kč

obec

26 800 Kč

obec

15 290 Kč

obec

49 550 Kč

obec
fyzická osoba
nepodnikající

19 300 Kč

nátěrů proti okusu
7 730 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 137 000 Kč,
další výchovný zásah
3 000 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 43 450 Kč
výstavba oplocenky
21 600 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
24 900 Kč
výstavba oplocenky
16 500 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
3 120 Kč, další
výchovný zásah
1 800 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 26 800 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 15 290 Kč
výstavba oplocenky
49 350, aplikace
nátěrů proti okusu
200 Kč

N
N

N

D
N
N

N

11 160 Kč

aplikace nátěrů proti
okusu 19 300 Kč
výstavba oplocenky
11 160 Kč

6 000 Kč

výstavba oplocenky
6 000 Kč

N

obec

102 540 Kč

výstavba oplocenky
102 540 Kč

N

obec

9 000 Kč

výstavba oplocenky
9 000 Kč

N

obec

45 000 Kč

obec

27 000 Kč

obec

120 420 Kč

obec

6 450 Kč

církve a
náboženské
společnosti

obec
fyzická osoba
nepodnikající

s.r.o.

56 520 Kč
7 800 Kč

100 870 Kč

výstavba oplocenky
45 000 Kč
výstavba oplocenky
27 000 Kč
výstavba oplocenky
120 420 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 6 450 Kč
výstavba oplocenky
56 520 Kč
výstavba oplocenky
7 800 Kč
výstavba oplocenky
66 920 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
33 950 Kč

D
N

N
N

N
D
N
D

D

b) s neposkytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu
Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům z důvodu nesplnění podmínek
stanovených programem Podpora hospodaření v lesích se vzorem smlouvy
o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
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Č.

Název žadatele

IČ/datum
narození

Sídlo, trvalé
bydliště, žadatele

fyzická osoba
nepodnikající

64

80

Právní statut

Obec Chotovice

Chotovice 8,
00831590 Chotovice, 470 02

obec

Požadovaná
výše dotace v
Kč

Důvod nesplnění podmínek

V rámci jediného předmětu
příspěvku uvedeného v žádosti oplocence nebyl dodržen povinný
podíl melioračních a zpevňujících
27 540 Kč
dřevin.
Žádost nebyla podána
v elektronické podobě
prostřednictvím webového
5 050 Kč
rozhraní.

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 27/21
k projednání a k rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací výše uvedeným subjektům včetně
schválení vzoru smlouvy k rozhodnutí.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 200/21/RK
Rozpočtové opatření č. 28/21 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 – navýšení výdajů v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor
životního prostředí a zemědělství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje, o celkovou částku 14.027.144,79 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství,
v rozpočtu kraje 2020 o celkovou částku 14.027.144,79 Kč; v tom:
a)
b)
c)
d)
e)

program 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty – nespecifikované rezervy programu
ve výši 156.744,88 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši ve výši 333.792 Kč,
program 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny - nespecifikované rezervy programu
ve výši 36.449,66 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši ve výši 1.376.283 Kč,
program 8.3 – Podpora včelařství - jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 721.689 Kč,
program 8.4 – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí
a zemědělství - jmenovité projekty/akce v souhrnné výši ve výši 55.235 Kč,
program 8.5. – Podpora předcházení vzniku odpadů - nespecifikované rezervy programu
ve výši 165.123 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši ve výši 17.500 Kč,

f)

program 8.6. – Podpora retence vody v krajině - nespecifikované rezervy programu ve výši
3.953.294,25 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši ve výši 7.211.034 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 28/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
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USNESENÍ č. 201/21/RK
Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 2021-2027
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 2021 - 2027
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 2021 - 2027
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 202/21/RK
Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny, 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru
a využití bioodpadů a 8.6 Podpora retence vody v krajině v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2021, oblast
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace:
a) programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.656.000 Kč,
b) programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.036.000 Kč,
c) programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru
a využití bioodpadů s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 1.165.000 Kč,
d)

programu 8.6 Podpora retence vody v krajině s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 14.773.000 Kč,
a to za podmínky schválení změn rozpočtu - rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21 zastupitelstvem
kraje dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých programů
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit zastupitelstvu kraje podmínky a vyhlášení programů 8.1, 8.2, 8.5 a 8.6 k předkládání žádostí
o dotace v roce 2021 z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory č. 8 k projednání
a schválení.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 203/21/RK
Rozpočtové opatření č. 58/21 – úprava kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí
a zemědělství – zapojení účelových dotací z Ministerstva financí ČR na náhradu škody
způsobené zvláště chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 58/21, kterým se:
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1.

navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v celkové výši 27.000 Kč
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod
způsobených zvláště chráněnými živočichy, a to:
a) o dotaci 22.500 Kč, určenou panu Liborovi Drahotovi, IČ 74482645
b)

2.

o dotaci 4.500 Kč, určenou panu Radkovi Carvovi, IČ 74751107,

navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové
výši 27.000 Kč, a to zavedením:
a) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – L. Drahota ve výši
22.500 Kč,
b)

nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – R. Carva ve výši
4.500 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku a informatiky,
předložit rozpočtové opatření č. 58/21 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 204/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti obec Severočeská vodárenská
společnost Václavice
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Severočeskou vodárenskou
společnost a.s., IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ve výši 3.943.960 Kč plus
DPH za věcné břemeno na stavbu „LI20126 Hrádek n. N., Václavice - vodovod“, a stanoví úplatu ve
výši 1.000 Kč plus DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
generálního ředitele Severočeské vodárenské společnosti a.s., o přijatém usnesení.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 205/21/RK
Žádost o vrácení úplaty ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
OLP/2909/2013
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zamítnutí žádosti ve věci vrácení úplaty ve výši 35.000 Kč bez DPH, za nezrealizovanou stavbu „
„JN 019 004 Lučany nad Nisou, odstranění výusti JB 44 v k. ú. Lučany nad Nisou“, na základě
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j.: OLP/2909/2013, ve prospěch
Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárního náměstka hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat zástupce
Severočeské vodárenské společnosti a.s., o přijatém usnesení.
Termín: 23. 02. 2021
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USNESENÍ č. 206/21/RK
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy
v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o stavu povrchů vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji a stavu mostů
na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji ke dni 31. 12. 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit zprávu
o stavu silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou
informaci.
Termín: 23. 03. 2021
USNESENÍ č. 207/21/RK
Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci „Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku
Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací – návrh dalšího postupu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) informaci Státního fondu dopravní infrastruktury o vyčlenění finančních prostředků ve výši
25.000.000 Kč na rekonstrukci bývalé silnice I. třídy v Liberci, v úseku od křižovatky s ulicí
Zhořelecká až po ulici Klášterní,
b) návrh statutárního města Liberec ve věci znění memoranda o vzájemné spolupráci v rámci
„Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků
pozemních komunikací“
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
primátora statutárního města Liberec o přijatém usnesení,
b)

Termín: 26. 02. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zahájit jednání
se Státním fondem dopravní infrastruktury ve věci převodu finančních prostředků ve výši
25.000.000 Kč na rekonstrukce silnic II. a III. třídy.
Termín: 31. 03. 2021

USNESENÍ č. 208/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku
– 131. výzva“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku
- 131. výzva“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2) s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 26. 02. 2021
USNESENÍ č. 209/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most přes
Robečský potok“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most přes Robečský
potok“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správ silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/44/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 210/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
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dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5692/2019 veřejné zakázky „Silnice III/28712
Rychnov u Jablonce nad Nisou“ uzavíraný v souladu s ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744,
jehož předmětem je změna termínu pro předání dokladů o 30 dnů z důvodu probíhající digitalizace
katastrální mapy na Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj, pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 211/21/RK
Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného movitého majetku Libereckého kraje ve správě
KSS LK, p. o. – 1/21 – likvidace
Rada kraje po projednání
schvaluje
likvidaci nepotřebného movitého majetku ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO: 70946078,
Inventární
číslo

Název

Rok výroby

Pořizovací
cena [Kč]

Zůst. cena k
31. 1. 2021 [Kč]

2050000081

Server Primergy

2010

148.274,00

0,00

a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., o přijatém usnesení,
b)

Termín: 23. 02. 2021
Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., zajistit likvidaci
nepotřebného movitého majetku - serveru.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 212/21/RK
Rozpočtové opatření č. 48/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 do kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy;
poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“, včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 48/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 31.309.000 Kč,
2.

navyšují výdaje kraje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy o celkovou
částku 31.309.000 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2020 do roku 2021
těchto akcí:
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a)
b)

Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy ve výši 22.335.000 Kč,
Ostraha areálu Ralsko ve výši 319.000 Kč,

c)
d)
e)

Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci na I/35 ve výši 500.000 Kč,
Obnova a údržba alejí na Novoborsku ve výši 300.000 Kč,
Údržba alejí v LK ve výši 250.000 Kč,

f)
g)

II/288 Podbozkov – Cimbál ve výši 5.000.000 Kč,
PD - opravy silnic a dopravní značení ve výši 700.000 Kč,

h)
i)

Most ev. č. 2784-3, přes I/35 v ul. České mládeže ve výši 1.155.000 Kč,
Opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6) ve výši
750.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 319.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Ostraha areálu Ralsko“,
2.

o zaslání konečné platby na akci „Ostraha areálu Ralsko“, která bude uvolněna do 10 dnů
od schválení rozpočtového opatření č. 48/21 Radou Libereckého kraje, nejpozději však
do 28. 2. 2021
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
2.

Termín: 15. 02. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 48/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 23. 02. 2021

USNESENÍ č. 213/21/RK
Rozpočtové opatření č. 49/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 49/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 4.335.530 Kč,
2. navyšují výdaje kraje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku
4.335.530 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2020 do roku 2021 těchto
akcí:
a)
b)

Výkon technické supervize PD ve stupni PDPS na silnice II/290, II/610 a II/293 ve výši
102.850 Kč,
Příprava podkladů k podání žádostí na SFDI - Bílý Kostel I/13 ve výši 50.000 Kč,

c)
d)
e)

Vedení majetkového účtu Silnice LK, a.s. - zaknihované akcie ve výši 8.508 Kč,
Koordinace BESIP Libereckého kraje ve výši 115.500 Kč,
Dopravně bezpečnostní program ve výši 99.500 Kč,
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f)
g)

Zhotovení interaktivní expozice dopravní hry ve výši 75.020 Kč,
Inovace dopravní výchovy v Libereckém kraji ve výši 75.625 Kč,

h)
i)
j)

Preventivní semináře pro střední školy ve výši 195.000 Kč,
Seminář pro PČR a MP v oblasti dopravní výchovy ve výši 80.320 Kč,
Digitalizace pracovních listů - projektu MDV ve výši 199.000 Kč,

k)
l)

Přeprava osob na dětská dopravní hřiště ve výši 18.941 Kč,
Zajištění kurzů pro mladé a začínající řidiče ve výši 179.927 Kč,

m) Přeprava cestujících na trati Liberec - Doksy (Vlak Mácháč) ve výši 552.913 Kč,
n) Zapojení rychlíků do IDOL ve výši 412.500 Kč,
o) Provoz cleringového centra ve výši 63.162 Kč,
p)
q)

Právní služby na zajištění DO VLD pro oblast Liberecko ve výši 60.500 Kč,
Koncepce turistické dopravy v rámci IDS IDOL ve výši 465.850 Kč,

r)
s)

Zastoupení při zajištění veřejné dopravy ve výši 177.144 Kč,
Správa a provoz zákaznického centra ve výši 214.170 Kč,

t) Modernizace odbavovacích zařízení IDOL ve výši 1.189.100 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 49/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 214/21/RK
Rozpočtové opatření č. 50/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 do kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 50/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 12.979.222 Kč,
2. navyšují výdaje kraje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy o celkovou částku
12.979.222 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2020 do roku 2021 těchto
akcí:
a)
b)
c)

podpora dopravní výchovy - DDH Chrastava ve výši 10.000 Kč,
podpora dopravní výchovy - DDH Košťálov ve výši 51.000 Kč,
Projekt a stavba části zelené cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice ve
výši 1.040.000 Kč,

d)
e)

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty ve výši 647.883 Kč,
Lípa - Bor na kole ve výši 647.000 Kč,

f)
g)
h)

PD Greenway Jizera úsek Líšný – Železný Brod ve výši 1.000.000 Kč,
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant ve výši 36.667 Kč,
Rekonstrukce hraničního mostu na Jizerce ve výši 3.000.000 Kč,
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i)
j)

Oprava komunikace Jilem - Nístějka ve výši 80.000 Kč,
Administrace a předprojektová příprava - cyklostezka Svaté Zdislavy ve výši 120.000 Kč,

k)

Rekonstrukce lávky pod mostem u „Kroupů“, napojení na Greenway Jizera ve výši
680.672 Kč,
l) Provoz odbavovacích zařízení IDOL ve výši 2.299.000 Kč,
m) Nákup odbavovacích zařízení - KORID LK ve výši 3.297.000 Kč,
n) Přírodě blízké stezky pro terénní cyklistiku – okolí Polevska ve výši 70.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 50/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 215/21/RK
Rozpočtové opatření č. 51/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 51/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 359.455.777 Kč,
2.

navyšují výdaje kraje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku
359.455.777 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2020 do roku 2021
na rekonstrukce a opravy silnic II. a II. třídy spolufinancovaných ze zdrojů SFDI, výkupy
pozemků, Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů, PD cyklostezka sv. Zdislavy, úsek
NB-Svor a Demolice havarijních objektů v prostoru Ralsko
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 51/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 216/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti obec Severočeská vodárenská
společnost Horni Vítkov
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Severočeskou vodárenskou
společnost a.s., IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ve výši 2.290.550 Kč plus
DPH za věcné břemeno na stavbu „LI022100 Chrastava, Horní Vítkov – vodovod“, a stanoví úplatu
ve výši 1.000 Kč plus DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
generálního ředitele Severočeské vodárenské společnosti a.s., o přijatém usnesení.
Termín: 23. 02. 2021
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USNESENÍ č. 217/21/RK
Dodatek č. 16 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
„Jizerskohorské železnice“ OLP/1813/2009- České dráhy, a.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
právní analýzu advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. k otázce uzavření dodatku ke smlouvě
na zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou v souvislosti
s epidemií onemocnění COVID-19 v jarních měsících roku 2020 – Jizerskohorská železnice
– smlouva uzavřená v tzv. netto režimu s dopravcem České dráhy a.s.,
schvaluje
dodatek č. 16 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
„Jizerskohorské železnice“ č. OLP/1813/2009 uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností
České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 z důvodu
stanovení snížené úhrady kompenzace za vlaky, které nebyly uskutečněny se souhlasem objednatele
v době nouzového stavu a po skončení nouzového stavu do 30. 6. 2020 a z důvodu kompenzace
poklesu výnosů, který dopravci vznikl v důsledku dopadů pandemie onemocnění COVID-19
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit dodatek
č. 16 smlouvě č. OLP/1813/2009 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 218/21/RK
Roční plán činností BESIP Libereckého kraje 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
roční plán činností BESIP Libereckého kraje 2021,
schvaluje
následující aktivity činností BESIP vyplývající z ročního plánu BESIP Libereckého kraje na rok
2021:
1) podpora systematické dopravní výchovy (doprava dětí 4. tříd základních škol na dětská
dopravní hřiště a příspěvek na žáka v rámci podpory dopravní výchovy),
2) ostatní dopravní výchova (tým silniční bezpečnosti, dny s dopravní výchovou v mateřských
a základních školách),
3) mladí a začínající řidiči a motocyklisté (kurzy pro začínající řidiče a motocyklisty),
4) koordinace a prezentace problematiky BESIP (koordinátor BESIP, Týden bezpečnosti)
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
předložení ročního plánu činností BESIP Libereckého kraje 2021 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
b)

Termín: 23. 02. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit realizaci
jednotlivých projektů dle Ročního plánu činností BESIP Libereckého kraje 2021,
Termín: 31. 12. 2021
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c)

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit uzavření
smluv o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dopravních hřištích v Libereckém
kraji se Statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec; městy Česká Lípa, Český Dub,
Frýdlant, Chrastava, Turnov a obcí Košťálov.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 219/21/RK
Rozpočtové opatření č. 59/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 do kapitoly 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 59/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 16.000.000 Kč,
2.

navyšují výdaje kraje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, o celkovou
částku 16.000.000 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2020 do roku 2021
těchto akcí:
a) Krajská správa silnic LK p. o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na ZIMNÍ
ÚDRŽBU ve výši 10.000.000 Kč,
b) Krajská správa silnic LK p. o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na BĚŽNOU
ÚDRŽBU ve výši 6.000.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 59/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 220/21/RK
Písemné informace
a)
Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za II. pololetí 2020
b)
Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za II. pololetí 2020,
b) Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2020.
USNESENÍ č. 221/21/RK
Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v r. 2021
následujícím knihovnám:
a)

Městské knihovně Česká Lípa, příspěvkové organizaci, se sídlem náměstí. T. G. Masaryka
170/22, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360171, ve výši 1.575.900 Kč,
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b)
c)
2.

Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršova 49, 513 01 Semily,
IČ 00856100, ve výši 1.577.320 Kč,
Městské knihovně Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní náměstí
600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668428, ve výši 1.235.000 Kč,

se smlouvami o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
a) se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/144/2021,
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Česká Lípa, příspěvková organizace,
se sídlem náměstí T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360171,
b) se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/145/2021,
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Semily, příspěvková organizace,
se sídlem Tyršova 49, 513 01 Semily, IČ 00856100,
c)

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/143/2021,
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668428
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 222/21/RK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – oblast cestovního
ruchu – podpora turistických oblastí
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuálních
žádostí v úhrnném objemu 5.000.000 Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém
kraji těmto příjemcům v tomto rozsahu:
Název
žadatele/
právní statut

Krkonoše –
svazek
města obcí
/svazek měst a
obcí

Jizerské
horyturistický
region
Liberecko,

IČO

Adresa

Název
projekt
u

Výstupy
parametrů
projektu

Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace

De
minimi
s

Tištěný
materiál
k tradičním
akcím
(obecný) –
4000 ks
Školení pro
informační
centra,
partnery – 4
hodiny
statistické
Sledování
dat - vývoj
web, sociální
sítě - licence
na systém –
1 ks

1 000 000

1. 1. 2021 –
31. 12. 2021

ne

Vzdělávací
kurz
pro
zaměstnance
– 1 ks

1 000 000

1. 1. – 31. 12.
2021

ne

7015789
8

Zámek 1,
543 01
Vrchlabí

Podpora
rozvoje
turistické
oblasti
Krkonoše
2021

7505776
0

Nitranská
410/10,
46007
Liberec

Podpora
rozvoje
turistické
oblasti
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Jizerské
hory

Jablonecko,
Frýdlantsko
a
Tanvaldsko
/zájmové
sdružení
právnických
osob

Sdružení
Český ráj,
z.s. /spolek

DMO
Lužické a
Žitavské
hory, z.s.

1504583
8

0719537
1

/spolek

Antonína
Dvořáka
335, 511
01 Turnov

Dolní
Prysk 17,
47115
Prysk

Náměstí
Republik
y 193,
472 01
Doksy

Máchův
kraj –
destinační
management
, z.s. /spolek
0711563
6

Setkání
informačníc
h
center
(online/
prezenčně) –
2 ks
Fact sheets –
soubor

Podpora
rozvoje
turistické
oblasti
Český ráj
2021

Pořízení
fotografií –
50 ks
Zajištění
statistiky
návštěvnosti
památek a
cílů – 1 ks
Školení pro
informační
centra – 1 ks

1 000 000

1. 1. – 31. 12.
2021

ne

Podpora
rozvoje
turistické
oblasti
Lužické
hory

Fotografie –
50 ks
Monitoring
návštěvnosti
(zpráva) –
1ks
Vzdělávací
kurz
pro
zaměstnance
– 1 ks
Setkání
informačníc
h
center
prezenční
nebo online
– 2ks

1 000 000

1. 1. – 31. 12.
2021

ne

Rozvoj
turistické
oblasti
Máchův
kraj

Fotografie
pro
marketingov
é účely – 50
ks
Školení pro
účastníky
cestovního
ruchu – 2 ks
Placená
facebooková
kampaň – 2x

1 000 000

1. 1. – 31. 12.
2021

ne

b)

se vzorem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsanými příjemci
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit poskytnutí dotace a smlouvu včetně příloh k projednání a ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
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Společnost
pro
destinační
management
o.p.s.

IČ/
nar.

02326159

Sídlo/
bydliště

Klášterní
1, 550 01
Broumov

Název projektu

Pískovcová skalní
města v České
republice

Převod
webových
stránek
Skalních měst
pod
nový
redakční
systém
Zapojení
rezervačního
systému
ubytování ve
všech
třech
destinacích
Marketingová
kampaň
na
sociálních
sítích
se
zaměřením na
propagaci
mimosezóny
Pravidelná
práce s IG a
FB
profily
Skalních měst
Vkládání
aktualit
zapojených
destinací
a
krajů
na
webové
stránky
Skalních měst

Dotace
ve výši v
Kč

75.000

1. 1. 2021 –
31. 12. 2021

De minimis

Příjemce/
forma

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Termín
realizace
projektu

USNESENÍ č. 223/21/RK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – oblast cestovního
ruchu - podpora projektu Skalní města
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální žádosti ve výši
75.000 Kč na podporu produktu Pískovcová skalní města tomuto příjemci v tomto rozsahu:

ne

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/66/2021 na projekt Pískovcová skalní města České
republiky, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Společností pro destinační management,
o.p.s., se sídlem Klášterní 1, 550 01 Broumov, IČO 02326159
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení výše schválené smlouvy k podpisu
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zmocněné k jejich podpisu na základě plné moci č. 168/2020.
Termín: 26. 02. 2021
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USNESENÍ č. 224/21/RK
Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – oblast cestovního
ruchu – podpora Klubu českých turistů
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální žádosti
ve výši 350.000 Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji tomuto příjemci
v tomto rozsahu:
Název
žadatele/
právní
statut
KČT,
Liberecká
oblast/
pobočný
spolek

b)

IČO

Adresa

Název
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Výše
dotace
v Kč

Termín
realizace

De
minimi
s

7117788
4

Jablonecká
562/21,
46001,
Liberec I –
Staré
Město

Podpora
značení
a
údržby
značených
turistických
tras
v Libereckém
kraji

Údržba
turistických tras –
900 km
Údržba těžkých
prvků – 70 ks
Výměna tabulek a
směrovek – 200 ks

350 000

1.1 – 31.
12. 2021

ano

se smlouvou č. OLP/130/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsaným příjemcem

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit poskytnutí dotace a smlouvu včetně příloh k projednání a ke schválení zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 225/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „3D interaktivní výukový model Liberce pro expozici
ELF v Severočeském muzeu v Liberci“ Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou
organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "3D interaktivní výukový model Liberce pro expozici
ELF v Severočeském muzeu v Liberci", a to účastníku ART Vision spol. s r.o., Švermova 344/68a,
Liberec 10 - Františkov, 460 10, IČO: 25412540, za nabídkovou cenu 414.260 Kč bez DPH,
501.254,60 Kč vč. DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek,
části C, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu se Směrnicí
RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 25. 02. 2021
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Občanské
sdružení
pro
podporu
animovan
ého filmu
spolek

ANIFILM, Mezinárodní
festival animovaných
filmů, Liberec
Festival připomíná,
rozvíjí a zpřístupňuje
kulturní dědictví českého
animovaného filmu,
přispívá ke vzniku
nových českých děl či
mezinárodních
koprodukcí, podporuje
vzdělávání v oblasti
animovaného filmu,
propaguje český
animovaný film
v zahraničí.

2.

Sídlo

Hradešínská
1542/6,
Praha 10

IČO

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Veřejná
podpora

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši

USNESENÍ č. 226/21/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury
– Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

22813861

* realizace
festivalu v letech
2021-2024 – 4x
* doba trvání
každého ročníku
festivalu – 6 dní
* vydání
festivalového
katalogu v letech
2021-2024 – 4 ks

6.000.000 Kč

1.1.2021 –
31.12.2024

blok.
výji
mka

se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/132/2021 na projekt „ANIFILM,
Mezinárodní festival animovaných filmů, Liberec“ mezi Libereckým krajem a Občanským
sdružením pro podporu animovaného filmu, IČO: 22813861, se sídlem Hradešínská1542/6,
101 00 Praha 10

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit poskytnutí dotace Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu k rozhodnutí
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
USNESENÍ č. 227/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury –
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 55/21, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje o částku 75.000 Kč z titulu vratky
za neuskutečněnou akci,
2.

navyšují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, a zavádí se nový specifický ukazatel v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
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3.

památkové péče a cestovního ruchu - Podpora vybraných aktivit - projekt č. 7806330000
„Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg II“ ve výši 75.000 Kč,
snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
z titulu neuskutečnění projektu č. 7803150000 „Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg“
ve výši 75.000 Kč,

fyzická
osoba
nepodnikají
cí

Název projektu/
účel projektu

Bydliště

Nar.

Dokumentace
ponorky U-206
Reichenberg II
Cílem projektu je
v letech 2021 a 2022
lokalizovat vrak
ponorky U-206 za
pomoci terénního
nasazení
magnetometrů
v Biskajském zálivu u
Saint Nazaire.

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

De minimis

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

navyšují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu - Podpora vybraných aktivit – projekt č. 7806330000 „Dokumentace ponorky U-206
Reichenberg II“ ve výši 75.000 Kč,
rozhoduje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:
Dotace v
maximální výši
(Kč)

4.

* terénní práce
při pokusu o
lokalizaci vraku
ponorky U-206
(fáze 1) – 1
terénní výzkum

150.000 Kč

1.3.2021 –
31.12.2022

ne

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 55/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/131/2021 na projekt „Dokumentace ponorky U-206
Reichenberg II“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/21 ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2.

Termín: 23. 02. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit po projednání a schválení změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 55/21 zastupitelstvem kraje předložení smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni
hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu,
na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 31. 03. 2021
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USNESENÍ č. 228/21/RK
Plná moc pro Ing. Květu Vinklátovou k zastupování Libereckého kraje za rezort kultury,
památkové péče a cestovního ruchu při všech právních jednáních souvisejících s evropským
projektem Česko-polská Hřebenovka - východní část
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, k zastupování Libereckého kraje při právních jednáních souvisejících
s evropským projektem Česko-polská Hřebenovka - východní část, Registrační číslo projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/26/2021 Martinu
Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 28. 02. 2021

USNESENÍ č. 229/21/RK
Vyřazení movitého majetku svěřeného k hospodaření Severočeskému muzeu v Liberci,
příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – havarovaného vozidla Škoda Octavia Combi,
svěřeného Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 473/11,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení rady kraje ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace.
Termín: 28. 02. 2021

USNESENÍ č. 230/21/RK
Rozpočtové opatření č. 26/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 navýšení kapitol 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a 926 07 - dotační fond, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/21, kterým se
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 4.260.869,60 Kč,
2.

navyšují výdaje kapitoly 923 07 - Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 94.380 Kč, v tom:
a) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, projekt Interreg – Česko-polská
Hřebenovka – východní část, smluvní závazek dle objednávky č. OBJ/181/2020 - Agentura
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b)

3.

theBEST translation s.r.o. - překlady textů z CZ do AJ - tipy na výlety, aktuality a pojmy
na portálu www.hrebenovka.cz ve výši 47.190 Kč,
specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, projekt Interreg – Česko-polská
Hřebenovka – východní část smluvní závazek dle objednávky č. OBJ/182/2020 - Agentura
theBEST translation s.r.o. - překlady textů z CZ do PL - tipy na výlety, aktuality a pojmy
na portálu www.hrebenovka.cz ve výši 47.190 Kč,

navyšují výdaje kapitoly 926 07 - Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 4.166.489,60 Kč, v tom:
a) výdaje v programu č. 7.1 - Kulturní aktivity v LK v úhrnu o částku 1.152.793,92 Kč, jedná
se o smluvně zajištěné akce z roku 2020 ve výši 984.300 Kč a nespecifikované rezervy
programu ve výši 168.493,92 Kč,
b) výdaje v programu č. 7.2 - Záchrana a obnova památek v LK v úhrnu o částku
1.716.670,12 Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020 ve výši 1.471.181,75 Kč
a nespecifikované rezervy programu ve výši 245.488,37 Kč,
c)
d)

výdaje v programu č. 7.3 - Stavebně historický průzkum v úhrnu o částku 48.300 Kč, jedná
se o smluvně zajištěné akce z roku 2020,
výdaje v programu č. 7.6 - Řemeslná a zážitková turistika v úhrnu o částku 616.752,56 Kč,
jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020 ve výši 532.000 Kč a nespecifikované
rezervy programu ve výši 84.752,56 Kč,

e)

výdaje v programu č. 7.7 - Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech v úhrnu
o částku 365.473 Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020 ve výši 295.473 Kč
a nespecifikované rezervy programu ve výši 70.000 Kč,
f) výdaje v programu č. 7.9 - Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu
v úhrnu o částku 266.500 Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 26/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021

USNESENÍ č. 231/21/RK
Úprava obsahu a termínu akcí financovaných v rámci kapitoly 912 07 účelové příspěvky
– příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutých
Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace, náměstí Osvobození
č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, o úpravu podmínek akcí financovaných jako mimořádné účelové
příspěvky,
rozhoduje
o změnách u následujících akcí financovaných z kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky příspěvkovým
organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
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1)

2)

„Zabezpečení objektů PO - Nové připojení objektů na Policii ČR“ - doplnění obsahu akce
a s tím související změna názvu na „Zabezpečení objektů PO – Nové připojení objektů na Policii
ČR a nové zabezpečení objektů PO“,
„Akvizice“ – změna názvu na „Akvizice – Nákup sbírkových předmětů do sbírky VMG“,

3)

„Reliéfní model mapy“ doplnění obsahu akce a s tím související změna názvu na „Reliéfní
model mapy a vybavení pro stálou expozici „Těžba uranu na Českolipsku“,
4) „Rekonstrukce zahrady u objektu pobočky Šatlava v České Lípě, Vězeňská č. p. 189/4“
– předložení závěrečného vyúčtování do 10. 12. 2021 a zaslání závěrečné platby v termínu
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového investičního příspěvku
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, o usnesení rady
kraje.
Termín: 28. 02. 2021

USNESENÍ č. 232/21/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 07 účelové příspěvky
– příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajské vědecké
knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci na akci „Databáze regionálních osobností“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly
912 07 - účelové příspěvky - příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu na realizaci akce „Databáze regionálních osobností“,
rozhoduje
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do maximální výše 200.000 Kč
Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, na výdaje spojené s realizací akce „Databáze regionálních osobností“
s následujícími podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného neinvestičního příspěvku ve výši
200.000 Kč po realizaci akce, do 30 dnů od obdržení závěrečného vyúčtování akce spolu
s žádostí o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku,
b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,
c) předložení závěrečného vyúčtování do 20. 1. 2022
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, o usnesení rady
kraje.
Termín: 28. 02. 2021
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USNESENÍ č. 233/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/21 – převod finančních prostředků ve výši
3.000.000 Kč z kapitoly 912 07 účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu do kapitoly 920 14 kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku na financování akce Rekonstrukce domu Skálova čp. 72
v Turnově
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 56//21, kterým se snižují výdaje kapitoly 912 07
- účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
určené na akci Rekonstrukce Skálova čp. 72 o částku 3.000.000 Kč a zároveň se o tuto částku navyšují
výdaje kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, určené
na stejnou akci
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 56/21 Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání.
Termín: 23. 02. 2021

USNESENÍ č. 234/21/RK
Rozpočtové opatření č. 39/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021 navýšení kapitol 914 12 – Působnosti odboru informatiky
a 920 12 – Investiční výdaje odboru informatiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/21, kterým se
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 10.459.926 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 914 12 – Působnosti, odbor informatiky, v rozpočtu kraje 2021
o částku 235.547 Kč,
3. navyšují výdaje kapitoly 920 12 – Investiční výdaje, odbor informatiky, v rozpočtu kraje 2021
o částku 10.224.379 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 39/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 02. 2021

USNESENÍ č. 235/21/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje a na 1. a 2.
mimořádném zasedání rady kraje
b)
Zpráva o zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy "Smart Specialization
Platform"
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje a na 1. a 2. mimořádném
zasedání rady kraje,
b) Zpráva o zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy "Smart Specialization
Platform"
a ukládá
a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje
a na 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje,
b)

Termín: 23. 02. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
Zpráva o zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy "Smart Specialization
Platform".
Termín: 23. 02. 2021

USNESENÍ č. 236/21/RK
Příprava 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 23. 2. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 2. 2021.

USNESENÍ č. 237/21/RK
Svěření působnosti rozhodovat o uzavírání podlicenčních smluv k logotypu Libereckého kraje
a dalších souvisejících náležitostech dle Jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje
v hodnotě do 50.000 Kč bez DPH Krajskému úřadu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
svěřuje
ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších právních předpisů Krajskému úřadu Libereckého kraje působnost rozhodovat o uzavírání,
změně a ukončení podlicenčních smluv k logotypu Libereckého kraje a dalších jeho náležitostí
dle Jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem coby poskytovatelem
a zájemci o logotyp coby nabyvateli, pokud finanční plnění ze strany nabyvatelů nepřesáhne
v jednotlivém případě 50.000 Kč bez DPH
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit uzavírání, změnu a ukončení výše uvedených
podlicenčních smluv.
Trvalá úloha

USNESENÍ č. 238/21/RK
Reakce na výzvy skupiny BUS.COM
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) dopis společnosti BUS.COM a.s., se sídlem Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 5, ze dne
18. prosince 2020,
b) dopis společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 5
– Stodůlky, ze dne 11. prosince 2020,
c)

dopis společnosti BUS.COM a.s., se sídlem Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 5, ze dne 25. ledna
2021,
souhlasí
s návrhem souhrnné reakce na uvedené dopisy a výzvy
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit reakci na uvedené dopisy a výzvy
hejtmanovi kraje, k podpisu.
Termín: 16. 02. 2020

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

Liberec 12. 2. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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