Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 30.03.2021
USNESENÍ č. 85/21/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
Ing. Vladimíra Boháče (SLK),
Martina Brože (ANO).
USNESENÍ č. 86/21/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
USNESENÍ č. 87/21/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení:
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Martin Brož (ANO),
- Daniela Weissová (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Mgr. Michal Švarc (SPD).
USNESENÍ č. 88/21/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
a vypouští
ze sledování usnesení č. 43/VI/20/ZK, 89/VI/20/ZK, 99/VI/20/ZK, 13/21/ZK, 15/21/ZK.
USNESENÍ č. 89/21/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 2. do 5. 3. 2021
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 6. 2. do 5. 3. 2021.
USNESENÍ č. 90/21/ZK
Záměr zajištění úvěrových zdrojů Libereckým krajem na dofinancování projektu
„Modernizace KNL – Etapa č. 1 v letech 2022 až 2025“ – znění poptávkové dokumentace a
zásadní parametry úvěru
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu pro orgány kraje k možnostem financování Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“
zpracovanou společností Deloitte Advisory s. r. o.,
schvaluje
1) strukturu financování částky 1.680.000.000 Kč, kterou má Liberecký kraj zajistit
dofinancování Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ v souladu se zněním dodatku č. 2 ke
smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s., ze dne 6. 11. 2013, č.
OLP/2391/2013, mezi Libereckým krajem, Statutární městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E.
Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978, a městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov, IČ: 00276227, včetně příloh, a zněním smlouvy č. OLP/1178/2020 o
poskytnutí peněžitých příplatků do vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál mezi
Libereckým krajem a společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. tak, že částka 1.300.000.000
Kč bude financována z úvěrových zdrojů čerpaných Libereckým krajem v letech 2022 až 2025
a částku 380.000.000 Kč zajistí Liberecký kraj z vlastních zdrojů v letech 2021 až 2025,
2) text Poptávkové dokumentace „Soutěž o poskytovatele dlouhodobého bankovního úvěru pro
účely pokrytí finančních potřeb Libereckého kraje za účelem financování 1. etapy modernizace
Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ zpracovanou společností Deloitte Advisory s. r. o., k projektu
„Modernizace KNL – Etapa č. 1“,
3) základní parametry poptávaných úvěrových zdrojů, vyplývajících z této Poptávkové
dokumentace a kterými jsou:
a) maximální úvěrový rámec je stanoven 1.300.000.000 Kč,
b) čerpání úvěrových prostředků v letech 2022 až 2025 v předpokládaných objemech pro daný
rok, které vycházejí z Finančního modelu Projektu,
c) splátky jistin bude kraj hradit od roku 2026 do roku 2035 a to v rovnoměrných splátkách,
d) způsob zajištění (ručení) úvěru - pouze vlastními příjmy Libereckého kraje bez dalších
omezení,
e) zásadním kritériem pro hodnocení bude „cena“ úvěru, s váhou hodnotícího kritéria 90 %,
f) ze strany Deloitte Advisory s. r. o., budou osloveny všechny systémově významné banky se
sídlem v ČR a Evropská investiční banka se sídlem v Lucemburku,
4)

postup, kdy organizátorem, hodnotitelem a doporučujícím subjektem pro určení nejvýhodnější
nabídky v rámci poptávacího řízení na poskytovatele úvěrových zdrojů pro kraj je společnost
Deloitte Advisory s. r. o., a to v souladu s uzavřenou smlouvou č. OLP/260/2020 „Kompletní
příprava, organizace, posouzení a vyhodnocení nabídek pro získání úvěrových zdrojů kraje od
tuzemských bank a Evropské investiční banky – dofinancování projektu modernizace KNL –
etapa č. 1“ uzavřené mezi Libereckým krajem a Deloitte Advisory s. r. o.,
bere na vědomí
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Komplexní Zprávu o Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a Finanční model Projektu pro
účely bankovního tendru vypracované společností Deloitte Advisory s. r. o., které jsou součástí
materiálů k Poptávkové dokumentaci
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, koordinovat ve spolupráci s resortem zdravotnictví a právním odborem
krajského úřadu případné nezbytně nutné požadavky od společnosti Deloitte Advisory s. r. o., k
organizaci, posouzení a vyhodnocení nabídek pro získání úvěrových zdrojů kraje od tuzemských
bank a Evropské investiční banky – dofinancování projektu modernizace KNL – etapa č. 1.
Termín: 30. 03. 2022
USNESENÍ č. 91/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/21 – snížení výdajů v kapitole 919 03 - Pokladní
správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy; peněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti
Autobusy LK, s.r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor z akce „Rezerva vnitřní
dopravce - Západ“ o částku 60.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Autobusy LK,
s.r.o. - vklad základního jmění“ o částku 60.000.000 Kč,
rozhoduje
o příplatku Libereckého kraje mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK s.r.o., se sídlem U
Jezu 525, Liberec, IČO: 06897517, ve výši 60.000.000 Kč („Příplatek“),
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti č. OLP/742/2021 mezi
společností Autobusy LK s.r.o., se sídlem U Jezu 525, Liberec, IČO: 06897517 a Libereckým
krajem, IČO: 70891508, jako jediným společníkem společnosti Autobusy LK s.r.o., jejímž
předmětem je příplatek Libereckého kraje mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK s.r.o. ve
výši 60.000.000 Kč, („Smlouva o poskytnutí příplatku“)
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat Smlouvu o poskytnutí příplatku, a to
po schválení poskytnutí Příplatku ze strany statutárního orgánu společnosti Autobusy LK s.r.o.
dle bodu (B) Preambule Smlouvy o poskytnutí příplatku a po schválení uzavření této smlouvy
ze strany jediného společníka společnosti Autobusy LK dle bodu (C) Preambule Smlouvy o
poskytnutí příplatku,
2.

Termín: 30. 04. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 92/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemku včetně stavby vyřazované komunikace v k. ú. Stráž nad Nisou
2.
pozemku v k. ú. Petrovice v Lužických horách
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3.
pozemků v k. ú. Příšovice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1 budoucí darování p. p. č. 7/1 o výměře 15319 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Stráž nad Nisou, obci Stráž nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví č.
561 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, včetně
vyřazovaného tělesa komunikace č. ev. III/01326 na předmětném pozemku, obci Stráž nad
Nisou, se sídlem Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 00671916, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena po celkové rekonstrukci dané silnice a nejdéle do jednoho roku ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silnice z krajské silniční sítě, předpokládaná
hodnota budoucího daru nemovitostí dle účetní evidence ke dni 30. 11. 2020 činí 2.763.454 Kč
(slovy: dva miliony sedm set šedesát tři tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých),
2. budoucí darování části p. p. č. 1034/1 o předpokládané výměře cca 5005,23 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Petrovice v Lužických horách, obci Jablonné v
Podještědí, a evidované na listu vlastnictví č. 117 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, městu Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25
Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do
šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Okolo
Hvozdu – chodník od přechodu pro chodce Petrovice v Lužických horách po státní hranici se
SRN“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 70 Kč/m2, tj. 350.366,10 Kč,
3. budoucí darování části p. p. č. 926/4 o předpokládané výměře cca 147 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, a části p. p. č. 926/5 o předpokládané výměře cca 114 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Příšovice, obci Příšovice, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 387 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, obci Příšovice, se sídlem Příšovice č. p. 60, 463 46 Příšovice, IČO 00263125, s tím, že
darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever (k
průmyslové zóně)“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 7.536 Kč (slovy: sedm
tisíc pět set třicet šest korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 93/21/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku v k. ú. Roudnice v Krkonoších
2.
pozemků v k. ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou
3.
pozemku včetně stavby vyřazené komunikace v k. ú. Kunratice u Liberce
4.
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí a k. ú. Markvartice v Podještědí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování st. p. č. 99/2 o výměře 17 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba
bez čp/če, obč. vyb., LV 10001), nacházející se v k. ú. Roudnice v Krkonoších, obec Jestřabí v
Krkonoších, a evidované na listu vlastnictví č. 170 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, obci Jestřabí v Krkonoších, se sídlem Roudnice 42, Jestřabí v
Krkonoších, 514 01 Jilemnice, IČO 00275794, hodnota daru dle účetní evidence činí 357 Kč
(slovy: tři sta padesát sedm korun českých), jedná se o pozemek nepotřebný a zastavěný 1/3
stavby hasičárny v majetku obce,
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2.

3.

4.

darování části p. p. č. 639 o výměře 58 m2, nově označené jako p. p. č. 639/2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 639 o výměře 42 m2, nově označené jako p. p.
č. 639/3, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 643/3 o výměře 322
m2, nově označené jako p. p. č. 643/16, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
části p. p. č. 643/4 o výměře 1036 m2, nově označené jako p. p. č. 643/17, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 643/4 o výměře 250 m2, nově označené jako
p. p. č. 643/18, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 643/4 o výměře
53 m2, nově označené jako p. p. č. 643/19, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
části p. p. č. 643/5 o výměře 135 m2, nově označené jako p. p. č. 643/20, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 643/5 o výměře 65 m2, nově označené jako p.
p. č. 643/21, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým
plánem č. 1083-228/2020 ze dne 7. 10. 2020, nacházejících se v k. ú. Jenišovice u Jablonce nad
Nisou, obci Jenišovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 686 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, obci Jenišovice, se sídlem
Jenišovice č. p. 12, 468 33 Jenišovice, IČO 00262366, hodnota daru dle účetní evidence činí
31.476 Kč (slovy: třicet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých), jedná se o pozemky
pod chodníkem ve vlastnictví obce,
darování p. p. č. 136/9 o výměře 8271 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se
v k. ú. Kunratice u Liberce, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 63 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně stavby vyřazené
komunikace ev. č. III/29024 (8271 m2) na předmětném pozemku, statutárnímu městu Liberec,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, hodnota daru dle účetní
evidence ke dni 31. 8. 2020 činí 6.872.451,06 Kč (slovy: šest milionů osm set sedmdesát dva
tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých, šest haléřů), jedná se o majetkoprávní vypořádání
po stavbě „Silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou“,
darování p. p. č. 1410/5 o výměře 255 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 1410/6 o výměře 798 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č.
1410/7 o výměře 43 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1410/8 o
výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1410/9 o výměře 391
m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1410/10 o výměře 102 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se v k. ú. Markvartice v
Podještědí, obec Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1041 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, p. p. č. 1262/39 o
výměře 75 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/40 o výměře
179 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/41 o výměře 12 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/42 o výměře 206 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/43 o výměře 34 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/44 o výměře 137 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/45 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 1262/46 o výměře 285 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/47 o výměře 35 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/48 o výměře 240 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/49 o výměře 371 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/50 o výměře 50 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/51 o výměře 25 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/54 o výměře 104 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/55 o výměře 69 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/56 o výměře 172 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/57 o výměře 23 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
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komunikace, p. p. č. 1262/58 o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/59 o výměře 98 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/60 o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/61 o výměře 167 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/62 o výměře 21 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/63 o výměře 166 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/68 o výměře 87 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/69 o výměře 205 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/70 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/71 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/72 o výměře 339 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/73 o výměře 253 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/74 o výměře 79 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/75 o výměře 68 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č.
1262/76 o výměře 75 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1335/10 o
výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1335/11 o výměře 43
m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se v k. ú. Jablonné v
Podještědí, obec Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1025 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 334.560 Kč (slovy: tři sta třicet čtyři tisíc pět set šedesát korun
českých), jedná se o pozemky pod nově vybudovaným chodníkem ve vlastnictví města
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 94/21/ZK
Majetkoprávní operace – darování staveb SO 103 a SO 104 v k. ú. Oldřichov na Hranicích
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování stavby SO 103 Místní komunikace Oldřichov na Hranicích a SO 104 Točka autobusu
Oldřichov na Hranicích na pozemcích ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, a to:
•st. p. č. 155 o výměře 243 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště,
•p. p. č. 529/1 o výměře 245 m2, zahrada,
•p. p. č. 682 o výměře 1371 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
•p. p. č. 683 o výměře 449 m2, zahrada,
•p. p. č. 1029/1 o výměře 507 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,
•p. p. č. 1192 o výměře 1809 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
•p. p. č. 1234 o výměře 2337 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
•p. p. č. 1258/1 o výměře 8895 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
•p. p. č. 1258/2 o výměře 174 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
•p. p. č. 1262/1 o výměře 4074 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,
nacházejících se v k. ú. Oldřichov na Hranicích, obci Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
vybudovaných v rámci projektu „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“, městu Hrádek nad
Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, hodnota dle
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závěrečného vyúčtování činí 1.403.563,63 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tři tisíc pět set šedesát
tři korun českých, šedesát tři haléřů)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 95/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Arnultovice v Novém Boru
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej p. p. č. 1998/10 o výměře 2293 m2, ostatní plocha, způsob využitá silnice, nacházející se v k.
ú. Arnultovice u Nového Boru, obci Nový Bor, a evidované na listu vlastnictví č. 2322 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Ředitelství silnic a
dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,
IČO 65993390, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63.2-2594/2020 ze dne 8. 10.
2020 ve výši 120.820 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc osm set dvacet korun českých), jedná se o
pozemek, který je trvale dotčen stavbou „I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 96/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k. ú. Dolní Libchava, k. ú. Horní
Libchava, k. ú. Skalice u České Lípy a k. ú. Okrouhlá u Nového Boru
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí směnu pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje v rámci stavby „Přeložka silnice I/9 Nový Bor – Dolní
Libchava“ – SO 120 Přeložka silnice III/2628 v km 0,174, SO 121 Přeložka silnice III/26212 v
km 1,900, SO 124 Přeložka silnice III/2628 v km 5,762, SO 125 Přeložka silnice III/2627 v km
6,820 a SO 126 Přeložka silnice II/262 v km 9,211, a to:
-části p. p. č. 397/2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
-části p. p. č. 397/4, ostatní plocha, způsob využití silnice,
-části p. p. č. 397/5, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k. ú. Dolní Libchava, obci Česká Lípa, evidovaných na listu vlastnictví č.
5118 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
-části p. p. č. 2029/1, ostatní plocha, způsob využití silnice,
-části p. p. č. 2038/1, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k. ú. Horní Libchava, obci Horní Libchava, evidovaných na listu vlastnictví
č. 387 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
-části p. p. č. 2362/1, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy, evidované na listu
vlastnictví č. 798 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa,
-části p. p. č. 142, ostatní plocha, způsob využití silnice,
-části p. p. č. 557/2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, obci Okrouhlá, evidovaných na listu
vlastnictví č. 350 a č. 426 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
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Česká Lípa,
za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390 (dále jen „ŘSD ČR“), a
to:
-část p. p. č. 762/30, orná půda,
-část p. p. č. 763/2, orná půda,
nacházejících se v k. ú. Dolní Libchava, obci Česká Lípa, evidovaných na listu vlastnictví č.
5163 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
-část p. p. č. 598/14, ostatní plocha, silnice,
nacházející se v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, obci Okrouhlá, evidovaných na listu vlastnictví
č. 349 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
kdy ŘSD ČR se dále zavazuje na své náklady majetkoprávně vypořádat níže uvedené části
pozemků a následně je převést do vlastnictví Libereckého kraje, a to:
-část p. p. č. 545/2, orná půda,
-část p. p. č. 763/1, orná půda,
-část p. p. č. 420/3, orná půda,
-část p. p. č. 420/6, orná půda,
-část p. p. č. 421/7, orná půda,
nacházejících se v k. ú. Dolní Libchava, obci Česká Lípa,
-část p. p. č. 1278/2, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha,
-část p. p. č. 1003/4, orná půda,
-část p. p. č. 1185, lesní pozemek,
-část p. p. č. 1195, lesní pozemek,
-část p. p. č. 11272/1, lesní pozemek,
-část p. p. č. 1279/1, lesní pozemek,
-část p. p. č. 2041, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
-část p. p. č. 1003/1, orná půda,
-část p. p. č. 1111/1, trvalý travní porost,
-část p. p. č. 1132, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
-část p. p. č. 1164/1, orná půda,
-část p. p. č. 1193, orná půda,
-část p. p. č. 1294/1, orná půda,
-část p. p. č. 1278/1, trvalý travní porost,
-část p. p. č. 1079/2, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
-část p. p. č. 1184, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
-část p. p. č. 1278/4, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
nacházejících v k. ú. Horní Libchava, obci Horní Libchava,
-část p. p. č. 1407/1, orná půda,
-část p. p. č. 1747/2, trvalý travní porost,
-část p. p. č. 1696/3, orná půda,
-část p. p. č. 1713, orná půda,
-část p. p. č. 1749/2, trvalý travní porost,
-část p. p. č. 1746/2, orná půda,
-část p. p. č. 1747/3, trvalý travní porost,
-část p. p. č. 1796/15, orná půda,
-část p. p. č. 1749/1, trvalý travní porost,
-část p. p. č. 1710/5, orná půda,
-část p. p. č. 1749/3, trvalý travní porost,
nacházejících se v k. ú. Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy,
-část p. p. č. 557/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
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b)

-část p. p. č. 560, trvalý travní porost,
-část p. p. č. 554, zahrada,
-část p. p. č. 218/10, trvalý travní porost,
-část p. p. č. 555, trvalý travní porost,
-část p. p. č. 558, trvalý travní porost,
nacházejících se v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, obci Okrouhlá,
majetkoprávní vypořádání bude bez doplatku,
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 Česká Lípa

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 97/21/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vysoké nad Jizerou od ÚZSVM
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí podílu o velikosti 30/37 na st. p. č. 564/2 o výměře 28 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, na které stojí stavby bez čp/če, garáž (LV 152), podílu o velikosti 30/37 na p. p. č.
2313/4 o výměře 121 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a podílu o
velikosti 30/37 na p. p. č. 2313/5 o výměře 249 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházejících se v k. ú. Vysoké nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou,
evidovaných na listu vlastnictví č. 343 Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO 69797111, za podmínky zřízení
věcného práva ve prospěch oprávněného, tj. Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, spočívající v závazku povinného, tj. Libereckého kraje, nezcizit převáděný
pozemek a nezatížit ho zástavním právem po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva ve prospěch Libereckého kraje do katastru nemovitostí a dále že po dobu 10
let bude Liberecký kraj převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu, nebude jej využívat ke
komerčním účelům či jiným výdělečným účelům nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu,
b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná
střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, se sídlem Dr. Karla Farského 300, 512 11
Vysoké nad Jizerou, IČO 00087891, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 98/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA
2020/09/071)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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a)

b)

budoucí koupi části p. p. č. 5853 o předpokládané výměře cca 83 m2, orná půda, v katastrálním
území Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou, evidované na listu vlastnictví č.
1063 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve
výši 350 Kč za 1 m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke
stavební akci „Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov, rekonstrukce silnice“,
refundace nebude uplatněna,
svěření takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 99/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou (FAMA 2020/11/003)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
-p. p. č. 349/2 o výměře 50 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
-p. p. č. 350/2 o výměře 22 m2, lesní pozemek,
-p. p. č. 1635/2 o výměře 181 m2, ostatní plocha, silnice,
-p. p. č. 1635/7 o výměře 75 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Paseky nad Jizerou, obec Paseky nad Jizerou, evidovaných na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od obce Paseky nad Jizerou, se sídlem Paseky nad Jizerou č.p. 42, 512 47 Paseky nad Jizerou,
IČO 00580791, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 19.680 Kč (slovy: devatenáct tisíc
šest set osmdesát korun českých), nutný výkup v rámci akce: „Silnice III/29057 Paseky nad
Jizerou, rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,
b)

svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 100/21/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Volfartická Nová Ves (FAMA
2020/11/020)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru
-p.p.č. 227/5 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice,
-p.p.č. 227/6 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice,
-p.p.č. 228/2 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice,
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b)

vše v katastrálním území Volfartická Nová Ves, obci Volfartice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 1, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
od obce Volfartice, se sídlem Volfartice č.p. 59, 47 112 Volfartice, IČO 00261076 hodnota
daru dle účetní evidence činí 295,36 Kč (slovy: dvě stě devadesát pět korun českých, 36
haléřů), na předmětných pozemcích se nachází „stavba silnice č. III/2627“,
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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 101/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k. ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi části p. p. č. 470, ovocný sad, a části p. p. č. 4151, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, o celkové předpokládané výměře 215 m2, nacházejících se v katastrálním území
Semily, obci Semily, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od města Semily, se sídlem Husova 82, 513
01 Semily, IČO 00276111, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 338 Kč/m2 bez DPH,
kdy k uvedené kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných
právních předpisů, do 90 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, na pozemcích
bude realizována výstavba objektu v rámci projektu Transformace zařízení Služby sociální
péče TEREZA, příspěvková organizace,
b)

svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věci k hospodaření příspěvkové organizaci
Služby sociální péče TEREZA, se sídlem 512 06 Benešov u Semil 180, IČO 00193771, a to ke
dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 102/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k. ú. Železný Brod
2.
pozemku v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
3.
pozemku v k. ú. Bzí u Železného Brodu
4.
pozemků v k. ú. Jilemnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p. p. č. 3296/1 o předpokládané výměře cca 180 m2, ostatní plocha,
silnice, části p. p. č. 3299 o předpokládané výměře cca 8 m2, ostatní plocha, silnice, v
katastrálním území Železný Brod, obci Železný Brod, evidovaných na listu vlastnictví č. 92 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, městu
Železný Brod, se sídlem nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO 00262633, do šesti
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2.

3.

měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v
rámci akce „Chodník podél silnice II/292 v části obce Pelechov, Železný Brod“, předpokládaná
účetní hodnota budoucího daru 100 Kč/m2, tj. 18.800 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 2503 o předpokládané výměře cca 1120 m2, ostatní plocha,
silnice, v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou, obci Hodkovice nad Mohelkou,
evidované na listu vlastnictví č. 127 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, městu Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v rámci akce „Oprava chodníku podél
ulice Liberecké, Hodkovice nad Mohelkou“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru ve
výši 49 Kč/m2, tj. 54.880 Kč,
budoucí darování části p. p. č. 907 o předpokládané výměře cca 44 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrální území Bzí u Železného Brodu, obci Železný Brod, evidované na listu vlastnictví č.
92 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
Římskokatolické farnosti Bzí, se sídlem Františka Balatky 132, 168 22 Železný Brod, IČO
60252481, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke
stavbě chodníku v rámci akce „Kostel Nejsvětější Trojice na st. p. č. 2, Železný Brod – Bzí, k.
ú. Bzí u Železného Brodu – Dešťová kanalizace – drenáže, vsakování“, předpokládaná účetní
hodnota budoucího daru ve výši 100 Kč/m2, tj. 4.400 Kč,

4.

budoucí darování části p. p. č. 341/3 o předpokládané výměře cca 18 m2, ostatní plocha,
silnice, části p. p. č. 2317 o předpokládané výměře cca 3 m2, ostatní plocha, silnice, v
katastrálním území Jilemnice, obci Jilemnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 704 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, městu Jilemnice, se
sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO 00275808, do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v rámci akce
„JILEMNICE - Zvýšení bezpečnosti na silnici II/286 - ul. Krkonošská, bude provedena úprava
přechodu pro pěší“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru ve výši 61 Kč/m2, tj. 1.281
Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 103/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemků v k. ú. Chuchelna
2.
pozemku v k. ú. Vyskeř
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p. p. č. 1907/3 o výměře 15 m2, nově označené jako p. p. č. 1907/11, ostatní
plocha, jiná plocha, části p. p. č. 1907/3 o výměře 22 m2, nově označené jako p. p. č. 1907/12,
ostatní plocha, jiná plocha, obě vymezené geometrickým plánem č. 773-107/2020 ze dne 26.
10. 2020 a st. p. č. 265/2 o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba
Chuchelna, č. p. 220, rod. dům, LV 628, jež je součástí pozemku st. 265/1, LV 628), v
katastrálním území Chuchelna, obci Chuchelna, evidovaných na listu vlastnictví č. 415 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, manželům Jaromíru
Blažkovi, nar. 1979 a Ing. Monice Blažkové, nar. 1983, oba bytem Chuchelna, za kupní cenu
ve výši 22.000 Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých), jedná se o nepotřebné pozemky
mimo těleso silnice,
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2.

prodej části p. p. č. 3568 o výměře 21 m2, nově označené jako p. p. č. 3568/2, ostatní plocha,
jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 878-36/2020 ze dne 16. 11. 2020, v
katastrálním území Vyskeř, obci Vyskeř, evidované na listu vlastnictví č. 317 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, Ing. Aleši Svatoňovi, nar. 1970,
bytem Liberec, za kupní cenu ve výši 10.500 Kč (slovy: deset tisíc pět set korun českých),
jedná se o nepotřebný pozemek, který vznikl zřejmě chybou v digitalizace katastrální mapy
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2021
USNESENÍ č. 104/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku v k. ú. Rýnovice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí prodej části p. p. č. 805/2 o předpokládané výměře cca 170 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v k. ú. Rýnovice, obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu
vlastnictví č. 2156 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad
Nisou, obchodní korporaci A. RAYMOND JABLONEC s. r. o., se sídlem Československé armády
4609/27, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 60486414, do šesti měsíců ode dne nabytí
právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v rámci akce „A. RAYMOND
JABLONEC s. r. o. PARKOVIŠTĚ OA na p. p. č. 823/9 a 78 v k. ú. Rýnovice“, za kupní cenu ve
výši 500 Kč za m2, s tím, že budoucí kupující nechá na své náklady vypracovat geometrický plán
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 105/21/ZK
Převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje v
gesci odboru sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) ukončení správy nemovitého majetku: části p. p. č. 2149/1 o výměře 5207 m2, nově označená
jako p. p. č. 2149/5, ostatní plocha, způsob využití zeleň, části p. p. č. 2150/1 o výměře 13398
m2, nově označená jako p. p. č. 2150/3, zahrada, vymezených geometrickým plánem č. 41301107/2020 ze dne 9. 7. 2020, dále p. p. č. 2151 o výměře 734 m2, zahrada, nacházejících se v
k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 2764 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, ve správě
příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, se sídlem U Sila 321, 463
121 Liberec 30, IČO 71220038, hodnota pozemků dle účetní evidence činí 6.272.386 Kč
(slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc tři sta osmdesát šest korun českých),
b) svěření nemovitého majetku k hospodaření: p. p. č. 2149/1 o výměře 5207 m2, nově označená
jako p. p. č. 2149/5, ostatní plocha, způsob využití zeleň, části p. p. č. 2150/1 o výměře 13398
m2, nově označená jako p. p. č. 2150/3, zahrada, vymezených geometrickým plánem č. 41301107/2020 ze dne 9. 7. 2020, dále p. p. č. 2151 o výměře 734 m2, zahrada, nacházejících se v
k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 2764 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, do správy k
hospodaření příspěvkové organizace APOSS Liberec, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01
Liberec, IČO 71220071, hodnota pozemků dle účetní evidence činí 6.272.386 Kč (slovy: šest
13

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30.03.2021
milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc tři sta osmdesát šest korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 106/21/ZK
Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok
2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. program Podpora hospodaření v lesích pro rok 2021 Lesnického fondu Libereckého kraje,
2.

podmínky a vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2021 Lesnického fondu
Libereckého kraje s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 2.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
zajistit vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2021 k předkládání žádostí o
dotace.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 107/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/21 - úprava kapitoly 917 – Transfery –
Nábytková banka Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/21, kterým se upravují specifické ukazatele v rámci
kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství následovně:
1. snižují se výdaje celkem o 300.000 Kč u specifického ukazatele „Sanace staré ekologické
zátěže v Srní - Ing. V. Ladýř-LADEO“ o celkovou částku 300.000 Kč,
2. navyšují se výdaje celkem o 300.000 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele
„Podpora činnosti - Nábytková banka Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 108/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a
zemědělství 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2021 v úhrnném objemu 2.954.000 Kč níže uvedeným příjemcům na
uvedený projekt do výše:
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P.č. Název žadatele /
IČ / adresa
právní statut
(sídlo) žadatele

1 Zoologická

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace
2 Zoologická
zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace
3 Zoologická

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace
4 Zoologická

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace
5 Nábytková
banka
Libereckého
kraje, zapsaný
spolek
6 Správa

Název projektu /
účel

Závazné výstupy
projektu

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora
Návštěvník ZOO nadregionálních 150.000 osob
služeb ZOO
Liberec v roce
2021

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Specializační
studium
environmentální
výchovy pro
mateřské,
základní a
střední školy

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora sítě
škol MRKEV

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1
09836578 /
Zapadlá
550, 463 11
Liberec 30

00088455 /
Krkonošského Dobrovského
národního
3, 543 01
parku / státní Vrchlabí
příspěvková
organizace
7 Nadace Ivana 46746030 /
Dejmala pro Vaňurova 465,
ochranu
460 07
přírody /
Liberec 3
nadace

Dotace LK
v max. výši
Kč

Režim podpory

1.500.000 v režimu

pověření
k poskytování
služeb
v obecném
hospodářském
zájmu

Zapojený pedagog
do studia
s působením v
Libereckém kraji - 5
osob; příprava a
realizace studia – 1
studium

104.000 v režimu

Zapojená škola
v programu
MRKEV - 55 ks,
Vzdělávací akce
v rámci DVPP - 5
akcí, Rozesílky
informací a
Bedrníků – 4
rozesílky
Podpora sítě
Zapojená škola
škol zapojených v programu
do programu
Ekoškola – 10 škol;
EKOŠKOLA
Setkání zapojených
škol – 1 setkání,
Konzultace školám
– 12 konzultací;
Provoz
Materiální pomoc –
Nábytkové
nábytek, vybavení
banky
domácností – 300
Libereckého
ks; Provoz
kraje, z. s.
provozovny
Nábytkové banky
LK – 9 měsíců
Vydávání
Část Jizerské hory časopisu
99 tiskových stran
Krkonoše Jizerské hory

120.000 v režimu

Grantový fond
ekologické
výchovy dětí
v Libereckém
kraji
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Počet podpořených
projektů – 5 ks

pověření
k poskytování
služeb
v obecném
hospodářském
zájmu

pověření
k poskytování
služeb
v obecném
hospodářském
zájmu

30.000 v režimu

pověření
k poskytování
služeb
v obecném
hospodářském
zájmu

300.000 nepodléhá

veřejné podpoře

50.000 v režimu de
minimis

50.000 v režimu de
minimis
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8 Agrární

71251103 /
Příspěvek na
poradenské a U Nisy 745/6a, činnost včetně
informační
460 07 Liberec zpravodajství
centrum
Libereckého
kraje - APIC /
zájmové
sdružení
právnických
osob

Počet nových
videozpráv v r.
2021 k tématu
regionálních
potravin
Libereckého kraje –
13 ks;
Počet nových
videozpráv v r.
2021 k tématu
registrování a
podpory zemědělců
skrze platformu
„Liberecký kraj
sobě“
(www.lksobe.cz) – 1
ks;
Počet nových
regionálně
propagačních videí
zemědělství
Libereckého kraje –
1 ks;
Počet výrobců či
zpracovatelů z
agrární oblasti
registrovaných do
platformy
„Liberecký kraj
sobě“
(www.lksobe.cz) –
20 osob;
Průměrný měsíční
počet návštěv
webu www.apic.cz
dle statistiky
Google Analytics za
období 01-11/2021
– 2 tisíce návštěv;
Roční počet
unikátních návštěv
webu (počet
uživatelů) www.api
c.cz dle statistiky
Google Analytics za
období 01-11/2021
– 2 stovky uživatelů
9 Geopark Český 27511774 /
Podpora činnosti Obnova a
ráj o.p.s. /
Antonína
Geoparku Český aktualizace
obecně
Dvořáka 335, ráj o.p.s. v roce informačních tabulí
prospěšná
511 01 Turnov 2021
na Naučné stezce
společnost
Besedickými
skalami – 9 ks; Den
Země s Geoparkem
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250.000 v režimu de
minimis
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Český ráj
v Dolánkách – 1
akce; Den
Geoparku Český ráj
v Sedmihorkách – 1
akce; Videospot o
Globálním
geoparku UNESCO
Český ráj – 1 ks
10 Geopark
01834410 /
Podpora činnosti brožura „Za
Ralsko o.p.s. / Kuřívody 701, Geoparku
železným
obecně
471 24 Ralsko Ralsko v roce
pokladem“ CZ a
prospěšná
2021
DE – 3000 ks; akce
společnost
s dobrovolníky – 3
ks; aktualizovaný
popis geotopů
v databázi – 20 ks

250.000 v režimu de
minimis

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
2021 pro výše uvedené příjemce
a ukládá
1. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému
řízením resortu životního prostředí a zemědělství, smlouvy k výše uvedeným dotacím k
podpisu,
2.

Termín: 31. 05. 2021
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství vyrozumět žadatele o poskytnutí dotace.
Termín: 15. 04. 2021

USNESENÍ č. 109/21/ZK
Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných
projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9
Zdravotnictví, a to:
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
950.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
2)

programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 550.000 Kč, včetně povinných příloh k
předkládání žádostí o dotace
a ukládá
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Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit Vyhlášení
programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, a to:
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany,
2)

Termín: 01. 04. 2021
programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů.
Termín: 01. 04. 2021

USNESENÍ č. 110/21/ZK
Procesní postup pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na území Libereckého kraje
při podávání žádostí pro zařazení nových kapacit sociálních služeb do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Procesní postup pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na území Libereckého kraje při
podávání žádostí pro zařazení nových kapacit sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje
a ukládá
a) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyhlášení
výzev pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb k podání rozvojových záměrů na
změnu kapacity v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 dle
zpracovaného procesního postupu.
b)

Termín: 29. 10. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, seznámit členy
Kolégia obcí (K21) s procesním postupem.
Termín: 16. 05. 2021

USNESENÍ č. 111/21/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení mimořádného 2. kola
dotačního řízení na rok 2021 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb
definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu kraje z
prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, a to v souvislosti s reformou duševního
zdraví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termín a podmínky vyhlášení
mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z
prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení
pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021, a to v
souvislosti s reformou duševního zdraví
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit zveřejnění
vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v
zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude
financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě
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dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce
2021, a to v souvislosti s reformou duševního zdraví, na portálu Libereckého kraje.
Termín: 01. 04. 2021
USNESENÍ č. 112/21/ZK
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
potvrzuje
že ověřilo ve smyslu § 41 odst. 2 ve spojení s § 42 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, soulad Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Libereckého kraje s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1,
2, 3 a 5, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky,
rozhoduje
podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách
uplatněných proti návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje tak, jak je
uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitkách, který byl zpracován a projednán dle § 39 odst. 4 ve
spojení s § 42 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, a je uveden v textové části 3 odůvodnění Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Libereckého kraje
a vydává
na základě § 7 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje, zpracovanou dle Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje v uplynulém
období, schválené zastupitelstvem kraje dne 25. 2. 2014 usnesením č. 46/14/ZK, a Pokynů pro
zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje,
schválených zastupitelstvem kraje dne 29. 8. 2017 usnesením č. 342/17/ZK, formou opatření
obecné povahy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
USNESENÍ č. 113/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše 18.953.500 Kč a jeho
rozložení v letech 2021 - 2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146.
výzvy Operačního programu Životní prostředí,
b)

předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše 13.696.500 Kč a jeho
rozložení v letech 2021 - 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 114/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká
Lípa“ Libereckým krajem do výše 800.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021 - 2022 v případě,
že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy Operačního programu Životní
prostředí,
b) předpokládané předfinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
Libereckým krajem do výše 600.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021 - 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2027
USNESENÍ č. 115/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad
Nisou“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy
– Jablonec nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 960.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy Operačního
programu Životní prostředí,
b)

předpokládané předfinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad
Nisou“ Libereckým krajem do výše 1.140.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021 - 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2027
USNESENÍ č. 116/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha
na parkovacím domě“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce –
vegetační střecha na parkovacím domě“ Libereckým krajem do výše 506.658 Kč a jeho
rozložení v letech 2021 – 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy
č. 144 Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
2)

předpokládané předfinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační
střecha na parkovacím domě“ Libereckým krajem do výše 2.871.057 Kč a jeho rozložení v
letech 2021 – 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2027
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USNESENÍ č. 117/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Digitální technická mapa Libereckého kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Digitální technická mapa Libereckého
kraje“ Libereckým krajem do výše 93.587.095 Kč a jeho rozložení v letech 2020 – 2028 v
případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 01_19_259 Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Digitální technická mapa Libereckého kraje“
Libereckým krajem do výše 137.520.259 Kč a jeho rozložení v letech 2020 – 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 118/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého
majetku, úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na
zajištění akce pro Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace –
Rekonstrukce objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 - navýšení kapitálových příjmů o
celkovou částku 12.900.000 Kč získanou z prodeje nemovitého majetku odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitostí, nacházejících
se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidovaných na listech
vlastnictví č. 7368 a č. 14086 u Katastrální úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, kupní smlouva č. j. OLP/3793/2020 – objekt Dětského domova, Jablonec
nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace v ulici Palackého č.p. 2570, Jablonec nad
Nisou,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 12.900.000 Kč, v
tom:
1. navýšení a úprava kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku o celkovou částku 11.550.000 Kč, v tom:
a)

b)

2.

navýšení ukazatele číslo akce: 1491231474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká
20, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou ve
výši 12.900.000 Kč,
snížení ukazatele číslo akce 1491201474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká
20, příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
Pasecká 20, Jablonec nad Nisou o částku 1.350.000 Kč,
navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, číslo akce: 1491201474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20,
příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
Pasecká 20, Jablonec nad Nisou o částku 1.350.000 Kč
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 119/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 73/21 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých
na Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech
vzdělání v roce 2020 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO/odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 73/21, kterým se:
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 1.148.567 Kč - navýšení
nedaňových příjmů získaných z níže uvedených nedočerpaných mimořádných účelových
neinvestičních příspěvků poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce
2020 z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu na zabezpečení Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve
vybraných oborech vzdělání v roce 2020:
výše
nedočerpané
ho příspěvku
v Kč

Vráceno dne

IČ

Poskytnutí
usnesením č.

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

14451018

337/20/RK

212.368

22. 1. 2021

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

00526517

337/20/RK

333.095

19. 1. 2021

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

00082554

337/20/RK

166.335

4. 2. 2021

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace

49864688

337/20/RK

11.429

3. 2. 2021

Střední škola, Semily, příspěvková organizace

00528714

337/20/RK

47.840

19. 1. 2021

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

75129507

337/20/RK

84.029

20. 1. 2021

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

18385036

337/20/RK

61.348

5. 2. 2021

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na
Bojišti 15, příspěvková organizace

00671274

337/20/RK

151.642

9. 2. 2021

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

00140147

337/20/RK

16.218

28. 1. 2021

Subjekt
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace

60252766

337/20/RK

19.675

15. 1. 2021

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října
1390, příspěvková organizace

00581071

337/20/RK

588

11. 2. 2021

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

00555053

1246/20/RK

33.000

11. 2. 2021

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

00087891

1246/20/RK

11.000

13. 1. 2021

Celkem

2.

1.148.567

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 912 04 – Účelové příspěvky PO /
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.148.567 Kč, číslo akce 04500010000
- Stipendijní program pro žáky odborných škol

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 120/21/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky
programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích 2021 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 4 b) Tělovýchova
a sport s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení v roce 2021 ve
výši 20.770.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o
dotaci z programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích
2021 prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 121/21/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – vyhlášení a podmínky
programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového
chování, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce
2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory č. 4
a) Školství a mládež:
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1.
2.

programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.610.000 Kč,
programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 300.000 Kč,

3.

programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními, s
předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 300.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzev k předkládání žádostí o
dotaci z oblasti podpory Školství a mládež, programů číslo 4.1, 4.3 a 4.7 prostřednictvím webových
stránek Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 122/21/ZK
Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti – Hlavní město Praha,
Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
upravený návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti č.
OLP/2137/2020, uzavíraný mezi hlavním městem Prahou, zastoupeným MUDr. Zdeňkem Hřibem,
primátorem města, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré Město, IČO 00064581;
Středočeským krajem, zastoupeným Mgr. Petrou Peckovou, DiS., hejtmankou kraje, se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 70891095; Jihočeským krajem, zastoupeným MUDr. Martinem
Kubou, hejtmanem kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO
70890650, a Libereckým krajem, zastoupeným Martinem Půtou, hejtmanem kraje, se sídlem U Jezu
642/2a, 460 01 Liberec, IČO 70891508
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti č. OLP/2137/2020 hejtmanovi
kraje, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 123/21/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2247/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro obec Radvanec na projekt
„Projektová dokumentace na akci Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec – Nový Bor“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Radvanec, Radvanec 75, 473 01 Radvanec, IČ 46750690, ze dne 18. 2. 2021, ve věci
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace na akci Stezka pro
chodce a cyklisty Radvanec – Nový Bor“, z důvodu nepředpokládaných požadavků ze strany
dotčených orgánů v rámci stavebního řízení,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace na akci Stezka pro chodce a
cyklisty Radvanec – Nový Bor“ ze dne 30. 4. 2021 na 30. 12. 2021 a se změnou termínu pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 6. 2021 na 18. 2. 2022, z důvodu
nepředpokládaných požadavků ze strany dotčených orgánů v rámci stavebního řízení,
schvaluje
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dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2247/2019, kterým se mění termín ukončení realizace projektu
„Projektová dokumentace na akci Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec – Nový Bor“ ze dne 30. 4.
2021 na 30. 12. 2021 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne
19. 6. 2021 na 18. 2. 2022
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 10. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2247/2019.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 124/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 77/21 – snížení výdajů v kapitole 914 06 –
Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy;
individuální dotace v oblasti dopravy – Velký Valtinov
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje obce Velký Valtinov, Velký Valtinov 46,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 00672891, na projekt pod názvem „Zvýšení bezpečnosti chodců v
obci Velký Valtinov“,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „bezpečnost silničního
provozu“ ve výši 147.525 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy u akce „Zvýšení bezpečnosti
chodců v obci Velký Valtinov ve výši 147.525 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže uvedenému žadateli o dotaci
na projekt ve výši 147.525 Kč
00276057
IČ
Obec Velký Valtinov, Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v
Příjemce dotace/
Podještědí
žadatel/sídlo
Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov
Název projektu
Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov a informování
Účel projektu
řidičů o jejich aktuální rychlosti na silnici III/26834
Inteligentní ukazatel rychlosti
ks
1

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

210.751
69,9997
147.525
investice
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1. 4. 2021 – 30. 6. 2021

Termín realizace projektu

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/598/2021 na projekt pod
názvem „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov“, mezi Libereckým krajem a obcí
Velký Valtinov, Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 00672891
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat o
přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace,
2.

Termín: 06. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/598/2021,

3.

Termín: 30. 04. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 125/21/ZK
Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských dopravních
hřištích v Libereckém kraji pro rok 2021 v úhrnném objemu 420.000 Kč níže uvedeným příjemcům
max. do výše:
Statutární město, město,
obec

IČ

Max. výše dotace v období 2021 v Kč

Česká Lípa

002 60 428

89.000

Český Dub

002 62 722

10.000

Frýdlant

002 62 781

25.000

Chrastava

002 62 871

10.000

Jablonec nad Nisou

002 62 340

85.000

Košťálov

002 75 841

51.000

Liberec

002 62 978

120.000

Turnov

002 76 227

30.000

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc schválit
vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021 na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi,
schvaluje
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vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021 na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy:
1. informovat o přijatém usnesení výše uvedené příjemce dotace,
2.

Termín: 20. 04. 2021
podepsat smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021 na realizaci dopravní výchovy dětí na
dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
obcemi.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 126/21/ZK
Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dokument Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit plnění úkolů
z dokumentu Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 127/21/ZK
Písemné informace
a)
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 10. 2. 2021 do
16. 3. 2021
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2021
c)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3., 4. a 5.
mimořádném zasedání rady kraje
d)
Výroční zpráva Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok
2020
e)
Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2020
f)
Informace o připravovaných projektech do REACT-EU v oblasti zdravotnictví a
zdravotnické záchranné služby
g)
Informace o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05:
Aktualizace 2020+
h)
Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2020
i)
Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2021
j)
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2020
k)
Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2020
l)
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v
Libereckém kraji
m)
Zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 10. 2. 2021 do 16. 3.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

2021,
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2021,
Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3., 4. a 5.
mimořádném zasedání rady kraje,
Výroční zpráva Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2020,
Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2020,
Informace o připravovaných projektech do REACT-EU v oblasti zdravotnictví a zdravotnické
záchranné služby,
Informace o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05:
Aktualizace 2020+,

h)
i)
j)

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2020,
Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2021,
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2020,

k)

Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za
rok 2020,
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v
Libereckém kraji,

l)

m) Zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji.
USNESENÍ č. 128/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/21 – snížení výdajů kapitoly 917 01 - Transfery,
odbor kancelář hejtmana a navýšení výdajů kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, na projekt Kraje pro bezpečný internet
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 01 Transfery, odbor kancelář hejtmana ve výši 50.000 Kč a navyšují výdaje kapitoly 917 04 Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na projekt Kraje pro bezpečný
internet ve výši 50.000 Kč
a ukládá
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky zajistit aktualizaci stávajícího rozpočtu LK na rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 129/21/ZK
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Sdružení obcí Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 320.000 Kč Sdružení
obcí Libereckého kraje, IČ: 64669246, sídlem 1. máje 858/26, 460 01 Liberec III – Jeřáb, na
náklady spojené s jeho činností,
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/700/2021
uzavíranou mezi Liberecký krajem a Sdružením obcí Libereckého kraje, IČ: 64669246, sídlem 1.
máje 858/26, 460 01 Liberec III – Jeřáb
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi, podepsat smlouvu č. OLP/700/2021,
2)

Termín: 15. 04. 2021
Ing, Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 15. 04. 2021

USNESENÍ č. 130/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/21 - snížení výdajů v kapitole 914 05 –
Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky,
odbor sociálních věcí – APOSS Liberec, p. o. – Provozování objektu pro osoby bez přístřeší
COVID + III.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí ve výši 2.000.000 Kč,
ukazatele „Spolufinancování lůžek, kde objednavatelem je Liberecký kraj“,
2.

navyšuje se kapitola 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí ve výši 2.000.000
Kč, zavedením nového dílčího ukazatele - APOSS Liberec - akce č. 05501691520 –
Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + III.,
a ukládá
1) Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje
pro rok 2021
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 131/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/21 - přesun mezi kapitolami 915 07 - Významné
akce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 917 07 - Transfery odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury – spolku ARBOR – spolek pro duchovní
kulturu a Spolku přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel ARBOR –
Koncert pro Liberecký kraj v celkové výši 400.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole
915 07 – Významné akce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický
ukazatel Mezinárodní hudební festival Lípa Musica o 400.000 Kč na celkovou výši 1.400.000
Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
b) úpravu roční alokace významné akce "Mezinárodní hudební festival Lípa Musica" z částky
1.000.000 Kč na 1.400.000 Kč pro období let 2021 – 2023,
rozhoduje
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Sídlo

IČO

ARBOR –
spolek pro
duchovní
kulturu
spolek

Mezinárodní hudební
festival Lípa Musica
MHF Lípa Musica je
nejvýznamnější akcí
svého druhu s tradicí 20
let konající se převážně
na území Libereckého
kraje. Každoročně nabízí
cca 20 projektů ve
spolupráci s
renomovaným
uměleckým garantem
festivalu a přispívá k
naplnění ročního
hudebního tématu kraje.

Žižkova
528/6,
Česká Lípa

70820503

* festivalový
ročník – 3 ks

Spolek
přátel
hudebního
festivalu
Dvořákův
Turnov a
Sychrov
spolek

Hudební festival
Dvořákův Turnov a
Sychrov
Cílem festivalu je šíření
kvalitní hudby, její
dostupnost i v méně
tradičních lokalitách a
někdy i méně tradičním
podání. Nedílnou
součástí je rovněž
Interpretační hudební
dílna, kde se frekventanti
zdokonalují pod vedením
uznávaných lektorů.

náměstí
Českého
ráje 5,
Turnov

70104271

* doba trvání
akce – 3 x 10 dní

Veřejná
podpora

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje žadatelům:

4.200.000 Kč

1.1.2021 –
31.12.2023

blok.
výji
mka

300.000 Kč

1.2.2021 –
30.9.2023

de
mini
mis

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
a) č. OLP/133/2021 na projekt „Mezinárodní hudební festival Lípa Musica“ mezi Libereckým
krajem a ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, IČO: 70820503, se sídlem Žižkova 528/6,
Česká Lípa,
b) č. OLP/443/2021 na projekt „Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov“ mezi Libereckým
krajem a Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČO: 70104271, se
sídlem náměstí Českého ráje 5, Turnov
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 132/21/ZK
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Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2019/2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2019/2020
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2019/2020 Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy a zveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 133/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/21 – úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04
– transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/21, kterým se upravují kapitoly 914 04 – působnosti a
917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a to následovně:
I. snížení kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu: snížení
ukazatele číslo akce 0449000000 – Primární prevence rizikového chování o částku 4.540 Kč,
II. navýšení a úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a
to:
- navýšení kapitoly o celkovou částku 4.540 Kč,
- úprava specifických ukazatelů v celkové výši 1.120.000 Kč následovně:
1. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04800880000 – Systémová podpora vzdělávání žáků
ve speciálních základních školách ve výši 1.115.460 Kč,
2.

zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 1.120.000 Kč, a to:
a) číslo akce 04811895490 s názvem Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 65.000 Kč,
b)

c)

d)

e)

f)

číslo akce 04811904467 s názvem Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 30.000 Kč,
číslo akce 04811912302 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou –
Loučná, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 50.000 Kč,
číslo akce 04811922497 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres
Liberec - příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 75.000 Kč,
číslo akce 04811935424 s názvem Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad
Popelkou, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 20.000 Kč,
číslo akce 04811942452 s názvem Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

Základní škola speciální ve výši 25.000 Kč,
číslo akce 04811952494 s názvem Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 10.000 Kč,
číslo akce 04811965449 s názvem Základní škola praktická a speciální Semily,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 20.000 Kč,
číslo akce 04811974478 s názvem Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru 104,
okres Česká Lípa, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 20.000 Kč,
číslo akce 04811982314 s názvem Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 60.000 Kč,
číslo akce 04811995492 s názvem Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 90.000 Kč,
číslo akce 04812002329 s názvem Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 60.000 Kč,

m) číslo akce 04812012310 s názvem Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 225.000 Kč,
n) číslo akce 04812024479 s názvem Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola,
Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 355.000 Kč,
o) číslo akce 04812035479 s názvem Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 15.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 580.000 Kč pro:
a) Základní školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizaci, IČ: 72742038, se sídlem Orlí
140/7, 460 01 Liberec, na akci číslo 04812012310 Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 225.000 Kč,
b) Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679,
příspěvkovou organizaci, IČ: 70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa, na akci
číslo 04812024479 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 355.000 Kč,
schvaluje
a) Smlouvu č. OLP/665/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací, IČ:
72742038, se sídlem Orlí 140/7, 460 01 Liberec,
b)

Smlouvu č. OLP/666/2021 mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou a
Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací, IČ 70982228, se
sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa,
a ukládá
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1.

2.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2021,
Termín: 30. 04. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
se Základní školou, Praktickou školou a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679,
příspěvkovou organizací, a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací, k
podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 134/21/ZK
Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce Tělovýchovná
jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s., projekt s názvem „Jablonecká hala 2019, Jablonecká
2020, Jablonecká 2021“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s. se sídlem U Stadionu 1, 466 01
Jablonec nad Nisou IČO: 14864991 o změnu projektu s názvem „Jablonecká hala 2019, Jablonecká
hala 2020 a Jablonecká hala 2021“, podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 178/19/ZK, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu
do roku 2022 a ve změně názvu projektu na „Jablonecká hala 2019, Jablonecká hala 2020 a
Jablonecká hala 2022“,
neschvaluje
změnu projektu „Jablonecká hala 2019, Jablonecká hala 2020 a Jablonecká hala 2021“, jehož
realizátorem je Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s. IČO: 14864991 v
požadovaném rozsahu:
Název příjemce

Tělovýchovná
jednota LIAZ
Jablonec nad
Nisou

Název projektu

Původní:
„Jablonecká hala 2019,
Jablonecká hala 2020
a Jablonecká hala 2021“
Změna:
„Jablonecká hala 2019,
Jablonecká hala 2020
a Jablonecká hala 2022“

Termín realizace

Původní:
1. 9. 2018 – 5. 3. 2019,
6. 3. 2019 – 5. 3. 2020,
6. 3. 2020 – 5. 3. 2021
Změna:
1. 9. 2018 – 5. 3. 2019,
6. 3. 2019 – 5. 3. 2020,
6. 3. 2021 – 5. 3. 2022

termín poskytnutí a
výše dotace

Původní:
2019 – 250.000 Kč
2020 – 250.000 Kč
2021 – 250.000 Kč
Změna:
2019 – 250.000 Kč
2020 – 250.000 Kč
2022 – 250.000 Kč

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánů
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 135/21/ZK
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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3214/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje - Regionální inovační program, společnost Frýdlantské strojírny-Rasl a
syn a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Frýdlantské strojírny Rasl a syn a.s., se sídlem Žitavská 909, Frýdlant v
Čechách, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Inovace pracoviště pro montáž
izolačních výplní s využitím průmyslového internetu věcí (IIoT)“,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Inovace pracoviště pro montáž izolačních
výplní s využitím průmyslového internetu věcí (IIoT)“ z 31. 3. 2021 na 30. 4. 2021 a prodloužení
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 5. 2021 na 19. 6. 2021,
schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3214/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi Frýdlantskými strojírnami Rasl a syn a.s, se sídlem Žitavská 909,
Frýdlant v Čechách, IČO: 25006568, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu „Inovace pracoviště pro montáž
izolačních výplní s využitím průmyslového internetu věcí (IIoT)“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi
rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 136/21/ZK
Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační program“ v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.2 „Regionální inovační program“ Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 2.733.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu
Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.2 k předkládání žádostí o dotace na rok 2021.
Termín: 01. 04. 2021
USNESENÍ č. 137/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v
Libereckém kraji III - NZÚ“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 420.000,00 Kč níže uvedeným
žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1740
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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

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
07.09.2020 - 07.03.2022

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

1752
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
09.09.2020 - 09.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1947
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
22.11.2020 - 22.05.2022

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

1948
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
22.11.2020 - 22.05.2022

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

schvaluje
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vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III –
NZU pro žadatele, kterému je přiznávána dotace rozhodnutím zastupitelstva kraje
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členu rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru smlouvy o
poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ.
Termín: 15. 05. 2021
USNESENÍ č. 138/21/ZK
Žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně – obec Janův
Důl a Horní Branná
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o prominutí penále, které bylo uloženo z odvodu za porušení rozpočtové kázně, v souvislosti
s čerpáním finančních prostředků z Dotačního fondu Libereckého kraje - Programu obnovy
venkova obci Janův Důl ve výši 49.302 Kč a obci Horní Branná ve výši 39.452 Kč
povoluje
prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu se Zásadami k rozhodování ve
věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně:
1) Obci Janův Důl, Janův Důl 75, 463 52 Janův Důl, IČO: 00831395, ve výši 100%, tj. 49.302 Kč
2) Horní Branná, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná, IČO:00275735, ve výši 100%, tj.
39.452 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 139/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/21 – převod finančních prostředků z kapitoly 920
– Kapitálové výdaje do kapitoly 923 – Spolufinancování EU, navýšení příjmů a výdajů kraje v
kapitole 923 – Spolufinancování EU, závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a
přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/21, kterým se
a)

b)

navyšují příjmy kraje o celkovou částku 129.075.087,38 Kč z titulu dotací očekávaných a
přijatých z Integrovaného regionálního operačního programu, dotací přijatých z
Operačního programu Životní prostředí v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty
spolufinancovanými z fondů Evropské unie, dále z titulu přijaté úhrady krajem poskytnuté
návratné finanční výpomoci Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, z
rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování projektu „Brána do světa sbírek“ a z
přijaté vratky investiční účelové dotace poskytnuté Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Libereckého kraje na projekt
„Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“
navyšují výdaje kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku
129.075.087,38 Kč, z toho:
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2)

a. se navyšují výdaje č. a. 04620421456 – Rekonstrukce ZŠ a MŠ pro tělesně postižené
Zeyerova Liberec ve výši 3.450.000,00 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU,
odbor investic a správy nemovitého majetku
b. se navyšují výdaje č. a. 09620071910 – Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny
ZZS LK Liberec ve výši 12.989.708,25 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU,
odbor investic a správy nemovitého majetku
c. se navyšují výdaje č. a. 5620071519 – IROP - Domov Raspenava – výstavba nových
prostor ve výši 34.692.170,00 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku
d. se navyšují výdaje č. a. 6620050000 – IROP – II/262 Česká Lípa – Dobranov ve výši
54.550.000,00 Kč v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy
e. se navyšují výdaje č. a. 300010000 – Rezervy kapitálových výdajů ve výši
23.393.209,13 Kč v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, odbor ekonomický
c) snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku o částku 15.194.317,56 Kč a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje kapitoly
923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, z toho:
a. se navyšují výdaje č. a. 04620421456 – Rekonstrukce ZŠ a MŠ pro tělesně postižené
Zeyerova Liberec ve výši 5.000.000,00 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU,
odbor investic a správy nemovitého majetku
b. se navyšují výdaje č. a. 09620071910 – Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny
ZZS LK Liberec ve výši 10.194.317,56 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU,
odbor investic a správy nemovitého majetku
závazek předpokládané výše spolufinancování projektu "Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny ZZS LK v Liberci na letišti" Libereckým krajem do výše 2.768.402,58 Kč a jeho
rozložení v letech 2021–2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 96.
výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osy 6 – REACT
EU

3)

předpokládané předfinancování projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS
LK v Liberci na letišti“ Libereckým krajem do výše 20.415.623,23 Kč a jeho rozložení v letech
2021–2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členu rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 140/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/21 – úprava specifického ukazatele Lékařská
pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní
služby, zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby a zajištění lékařské
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/21, kterým se:
a) upravuje rozpis specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 –
Transfery, odbor zdravotnictví v úhrnné výši 14.379.781 Kč,
b) snižují výdaje specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 25.150 Kč a navyšují
výdaje specifický ukazatel KNL- zubní pohotovostní služba ve výši 25.150 Kč v kapitole 917
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09 – Transfery, odbor zdravotnictví,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby v
úhrnné výši 14.379.781 Kč a to níže uvedeným konkrétním společnostem v tomto rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)

Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec IStaré Město, 460 01 Liberec, ve výši 6.257.781 Kč,
Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, ve výši 1.694.000 Kč,
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466
01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1.694.000 Kč,
MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, ve výši 3.214.000
Kč,
Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
ve výši 1.520.000 Kč,

2.

o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné služby Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši ve výši 5.000.000 Kč,
3. o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova
357/10,Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 1.327.750 Kč,
schvaluje
1. znění těchto smluv:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

Smlouvy č. OLP/163/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,
Smlouvy č. OLP/164/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa, IČO: 27283518,
Smlouvy č. OLP/165/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO: 00829838,
Smlouvy č. OLP/166/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 05421888,
Smlouvy č. OLP/167/2020 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, IČO:
63145766,
Smlouvy č. OLP/168/2021 o zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,
Smlouvy č. OLP/169/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933

a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 141/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 96/21 – úprava výdajů v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL
a OPUSCARD
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku Klub přátel železnic Českého ráje,
z.s., Nádražní 1109, 511 01 Turnov, IČ 49294211, na projekt pod názvem „Historickým vlakem
Českým rájem“ a společnosti s ručením omezeným KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016
Praha 9, IČ 27423069, na projekt pod názvem „Lužickohorský rychlík 2021“,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 96/21, kterým se v kapitole 917 06 – Transfery, odbor
dopravy:
1. snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL“ ve výši
335.000 Kč,
2. navyšují výdaje v celkové výši 335.000 Kč, a to na akce:
a) Historickým vlakem Českým rájem“ o částku 235.000 Kč,
b) Lužickohorský rychlík 2021 o částku 100.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v
Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 235.000
Kč:
Poř. číslo
1.
IČ
49294211
Příjemce dotace/
Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01 Turnov
žadatel/sídlo
Název projektu
Historickým vlakem Českým rájem
Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických vozidel vč. propagace Libereckého kraje, integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské
Účel projektu
bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se bude jednat o
prázdninové jízdy Českým rájem na území Libereckého kraje v období
od 5. 6. 2021 – 4. 9. 2021.
historický nebo motorový vlak
vlak na Výlet na Tábor
Název parametru
historický autobus
projektu
plakát A3
skládací leták
údržba kolejových vozidel
den
den
Měrná jednotka
den
ks
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ks
Kč
9
9
3
600
3000
28000

Hodnota parametru

Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu (%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice

235.000
100
235.000
neinvestice

Termín realizace
projektu

1. 2021 – 30. 11. 2021

schvaluje
smlouvu OLP/648/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci podpory
propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a
spolkem Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01 Turnov, IČ 49294211
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat o
přijatém usnesení příjemce Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01
Turnov, IČ 49294211,
2.

Termín: 06. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, podepsat
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/684/2021 a č.
OLP/685/2021,

3.

Termín: 30. 04. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2021.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 142/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 98/21, poskytnutí finančního daru Oblastnímu
spolku ČČK Liberec podpora antigenního testování na onemocnění COVID - 19, a úpravy v
kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 98/21, kterým bude poskytnut finanční dar Oblastnímu
spolku ČČK Liberec, podpora antigenního testování na onemocnění COVID - 19 ve výši celkem
84.900 Kč,
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rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 84.900 Kč, Oblastnímu spolku Českého Červeného kříže
Liberec, IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, Staré Město
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 143/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 99/21, navýšení očekávaných příjmů a navýšení
výdajů v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí
návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku ČČK Liberec na tříměsíční provozní náklady
odběrového místa na onemocnění covid-19
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 99/21, kterým se:
1) navyšují očekávané příjmy rozpočtu kraje o částku 4.058.160 Kč - očekávaná vratka návratné
finanční výpomoci poskytnuté na základě smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem a
Oblastní spolkem Českého červeného kříže Liberec, do 31. srpna 2021,
2) navyšují výdaje rozpočtu kraje o částku 4.058.160 Kč kapitola 931 01 – Krizový fond Odbor
kancelář hejtmana, na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Liberec, na řešení dočasného překlenutí časové úseku, mezi zahájením
navýšeného provozu odběrového centra a zpětným proplacením provedených testů zdravotními
pojišťovnami, s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 31. srpna 2021,
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4.058.160 Kč Oblastnímu spolku Českého
Červeného kříže Liberec, IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, Staré
Město, z rozpočtu Libereckého kraje na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
spolku při zachování splatnosti faktur na tříměsíční provozní náklady odběrového centra na
onemocnění covid-19, s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 31. 8. 2021,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/775/2021, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Oblastním spolkem Českého Červeného kříže Liberec, IČO: 00426091, se sídlem
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, Staré Město
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 144/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/21 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci
Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/21, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy rozpočtu kraje o částku 5.000.000 Kč - očekávaná vratka návratné

41

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30.03.2021

2.

finanční výpomoci poskytnuté na základě smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem a
Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací v termínu do 31. října 2021,
navyšují výdaje rozpočtu kraje o částku 5.000.000 Kč kapitola 917 09 - Transfery odboru
zdravotnictví, na poskytnutí návratné finanční výpomoci Léčebně respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizaci, na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
příspěvkové organizace při zachování splatnosti faktur, s termínem splatnosti vratky
Libereckému kraji do 31. října 2021,

rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.000.000 Kč Léčebně respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkové organizaci, IČO:00673951, se sídlem Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54
Cvikov, z rozpočtu Libereckého kraje na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy a
výdaji příspěvkové organizace při zachování splatnosti faktur, s termínem splatnosti vratky
Libereckému kraji do 31. října 2021,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/956/2021
mezi Libereckým krajem a Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací, IČO:
00673951, se sídlem Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov
a ukládá
a) Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět ředitele
Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace o přijatém usnesení.
b)

Termín: 10. 04. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 04. 2021

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

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

V Liberci dne 6. 4. 2021
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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