Z á p i s č. 6
z 6. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 16. 3. 2021
Přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Ivana Jarošová, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Petr Anton, Mgr. Josef
Chýle a Bc. Markéta Berková

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Václav Židek

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky a informace o schválení zápisu
z 5. RK dne 2. 3. 2021
6. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.02 hodin. Sdělil,
že Ing. Dan Ramzer, Mgr. René Havlík a Mgr. Karel Ulmann budou účastni jednání on-line.
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Květa Vinklátová a Václav Židek, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 9
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 5. RK dne 2. 3. 2021. Zápis ověřen byl, připomínky
nikdo nevznesl, tímto jej lze považovat za schválený.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky a informace o schválení
zápisu ze 5. RK dne 2. 3. 2021

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 6. 2. do 5. 3. 2021

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
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

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

6.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje – SMS ČR

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana
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7.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční Z
účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje - Sdružení obcí Libereckého kraje

Martin Půta

8.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Dodávka
systému pro sledování vozidel“

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

Dodatek ze dne 23. 2. 2021 ke smlouvě
č. 65016215 - OLP/4745/2018
pro odběrné místo U Jezu 642/2a,
Liberec, na dodávku vody a odvádění
odpadních vod

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

10.

Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci
č. OLP/2298/2019 s Vodafone Czech
Republic a.s.

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

11.

Souhlas s vyřazením majetku ve správě
zařízení Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

12.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

13.

Dodávky tepla a teplé vody pro Domov
důchodců Velké Hamry, p. o. – ukončení
odebírání dodávek od společnosti CZT
Velké Hamry s.r.o.

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

14.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
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.

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

15.

Rozpočtové opatření č. 90/21 - alokace
Z pís. Ing. Zbyněk
použitelných zdrojů minulých
Miklík
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021, navýšení příjmů a výdajů z titulu
finančního vypořádání účelových dotací
poskytnutých ze státního rozpočtu v roce
2020

odb. ekonomiky

16.

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku Z pís. Ing. Zbyněk
a závazků Libereckého kraje za rok 2020
Miklík

odb. ekonomiky

17.

Informace k dani z nemovitých věcí kraje Z pís. Ing. Zbyněk
na rok 2021
Miklík

odb. ekonomiky
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odb. kancelář
hejtmana
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18.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie IV.
– Rukavice – jednorázové nitrilové
rukavice vel. S – XL“

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

19.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie II.
– Respirátory – FFP2 bez ventilku“

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

20.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie I.
– Ústenky – jednorázová ústenka
z nanomateriálu“

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

21.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvková
organizace, za rok 2020

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

22.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace, za rok 2020

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

23.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
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

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

24.

Rozpočtové opatření č. 83/21 – navýšení Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví
kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví – poskytnutí neinvestičních
finančních prostředků ze státního
rozpočtu – krizová připravenost

25.

Poskytnutí mimořádných účelových
příspěvků příspěvkovým organizacím
resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, včetně podmínek
stanovených zřizovatelem v rámci
kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky
příspěvkových organizací
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Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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26.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
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

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

27.

Zajištění dopravní obslužnosti drážní
dopravou po roce 2021 – smlouva
KORID LK, spol. s r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

28.

Revize záměru Modernizace
odbavovacího systému
OPUSCARD/IDOL

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

29.

Zpracování návrhu optimalizace
dopravní obslužnosti v oblasti
Českolipsko – smlouva KORID LK,
spol. s r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

30.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace za rok 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

31.

Prodloužení termínu realizace investiční
akce „II/288 Podbozkov – Cimbál“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

32.

Rozpočtové opatření č. 93/21 – úprava
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, akce
„Financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje“; přesun mezi
jednotlivými akcemi

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

33.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti - Město Turnov

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

34.

Majetkoprávní operace - schválení
smlouvy o nájmu pozemku - investiční
akce „III/2904 Oldřichov v Hájích
- humanizace průtahu vč. chodníků“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

Nepředloženo
35.

Veřejná zakázka „Silnice III/2784
Výpřež – Horní Hanychov“ - dodatek
č. 2
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Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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36.

Zahájení veřejné zakázky „TDI - Silnice
II/292 Benešov u Semil - křižovatka
s I/14, 1. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

37.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP - Silnice II/292 Benešov u Semil
- křižovatka s I/14, 1. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

38.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI - Silnice III/27246 Křižany
po křižovatku s III/2784“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

39.

Zahájení veřejné zakázky „Silnice
III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

40.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI - Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

41.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP - Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

42.

Zahájení zadávacího řízení „Most
ev.č. 2914-5 Bulovka“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

43.

Zahájení zadávacího řízení „Most
ev.č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

44.

Veřejná zakázka „Silnice III/2716
Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká
- Oprava komunikace a výstavba
chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad
Nisou“ – dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

45.

Smlouva č. 259/2021 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2021 – „Silnice III/29020
– Liberec, úsek od křižovatky s ulicí
Zhořelecká až po ulici Klášterní“
a „Okružní křižovatka III/29024 Jablonec
nad Nisou (Ostrý roh)“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

46.

Smlouva č. 134/2021 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2021 – „II/288 Podbozkov
– Cimbál“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

47.

Majetkoprávní operace – podnájemní
smlouva o užívání areálu autodromu
Sosnová u České Lípy

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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48.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Ocenění společnosti MMN, a.s.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. právní

49.

Zadání auditu ve společnosti ARR
- Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. René Havlík odb. právní

Nepředloženo
50.

Majetkoprávní operace – schválení
smlouvy o bezúplatném převodu
a darovací smlouvy č. j. OLP/4154/2019
– pozemky v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
k. ú. Horní Řasnice a k. ú. Jindřichovice
pod Smrkem

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

51.

Majetkoprávní operace – schválení
dodatku č. 5 smlouvy o nájmu
OLP/43/2018 – pronájem nebytových
prostor v budově č. p. 525 („E“)
v k. ú. Liberec ARR – Agentuře
regionálního rozvoje spol. s r. o.
– zrušení telefonní linky

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

52.

Převod správy nemovitého majetku mezi Z
příspěvkovými organizacemi
Libereckého kraje v gesci odboru
sociálních věcí

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

53.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a tělocvičny - Střední
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
– stavební práce“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení
energetické náročnosti budovy jídelny
a tělocvičny - Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

55.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení
energetické náročnosti budovy jídelny
a tělocvičny - Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

56.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP
- Rekonstrukce objektu domu čp. 72,
Skálova ulice Turnov - Etapa I.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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57.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI
- Rekonstrukce objektu domu čp. 72,
Skálova ulice Turnov - Etapa I.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

58.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Rekonstrukce objektu domu
čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

59.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného
vzdělávání LK zdravotnicko-sociální
– SZŠ Turnov, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

60.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění dodávek tepla
z primárních a sekundárních sítí rozvodu
tepla v lokalitě statutárního města
Liberec“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

61.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém kraji
za školní rok 2019/2020

Z

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

62.

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

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

63.

Žádost o změnu projektu podpořeného
Z
z rozpočtu Libereckého kraje příjemce
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec
nad Nisou, z. s., projekt s názvem
„Jablonecká hala 2019, Jablonecká 2020,
Jablonecká 2021“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

64.

Školní statek Frýdlant, příspěvková
Z pís. Ing. Dan Ramzer
organizace – informace o plánované
kompletní rekonstrukci areálu školního
statku, vybudování hipologického centra
Policie ČR a zázemí pro výuku
odborného výcviku žáků

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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65.

Souhlas s podáním žádostí o podporu
z dotačního programu 21. Centra
odborné přípravy na pořízení výukových
pomůcek pro příslušné resortní obory
pro Střední zdravotnickou školu
a Střední odbornou školu, Česká Lípa,
příspěvková organizace a Střední školu
hospodářskou a lesnickou, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

66.

Mimořádné čerpání prostředků fondu
investic a rezervního fondu u vybraných
příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

67.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

68.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti za rok 2020

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

69.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „NAKAP LK II
– 3D skener“ Střední průmyslovou
školou stavební Liberec 1, Sokolovské
náměstí 14, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

70.

Poskytnutí OOP (ochranné nanomasky
z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
zaměstnancům škol určených hejtmanem
Libereckého kraje k péči o děti rodičů
vybraných profesí v době nouzového
stavu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

71.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Dodávka
pracoviště hydrauliky a výukového
systému automatizace a výrobní
technologie“ Střední průmyslovou
školou technickou, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvkovou organizací

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

72.

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.

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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73.

Rozpočtové opatření č. 82/21 – zapojení Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
účelové dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a navýšení
výdajů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských
projektů na projekt „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

74.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
činnosti Místních akčních skupin
v Libereckém kraji

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

75.

Vyhlášení programu č. 2. 2
Z
– „Regionální inovační program“ v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje
- oblast podpory regionální rozvoj

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

76.

Rozpočtové opatření č. 89/21; úpravy
Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů, rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III.“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

77.

Rozpočtové opatření č. 91/21; úpravy
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III. - NZÚ“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

78.

Zpráva o realizaci projektu Zdravý
Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce
2020

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

79.

Plná moc pro společnost ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
k zastupování Libereckého kraje ve věci
plnění Rámcové příkazní smlouvy
č. OLP/3978/2018

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

80.

Žádost o prominutí penále z odvodu
uloženého za porušení rozpočtové kázně
– obec Janův Důl a Horní Branná

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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81.

Projektový záměr „Regionální stálá
konference Libereckého kraje IV“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

82.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
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, projektový
záměr „Rekonstrukce objektu Zeyerova
čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně
postižené, Liberec“, závazek
spolufinancování projektu „Rekonstrukce
a přístavba výjezdové základny ZZS LK
v Liberci na letišti“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

83.

Dohoda č. OLP/151/2021 o spolupráci
při řešení projektu „Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití
využitelných složek komunálních odpadů
včetně jejich obalové složky na území
Libereckého kraje“ + Příloha č. 1
k Dohodě uzavřené se společností
EKO-KOM a.s.

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

84.

Dodatek č. 13 k dohodě o partnerství
a vzájemné spolupráci č. OLP/563/2009
uzavřený mezi Libereckým krajem
a ASEKOL a.s.
NEPŘEDLOŽENO

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Nepředloženo
85.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Z pís. Václav Židek
Zpráva o činnosti Střediska ekologické
výchovy Libereckého kraje, příspěvková
organizace, za rok 2020

odb. životního
prostředí
a zemědělství

86.

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý
výhled rozpočtu pro období 2022-2023
Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvková
organizace

odb. životního
prostředí
a zemědělství
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87.

Rozpočtové opatření č. 87/21 - úprava
Z pís. Václav Židek
kapitoly 917 08 – Transfery, odbor
životního prostředí a zemědělství
– zapojení dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na podporu
provozovatelů ubytovacích zařízení
COVID-Ubytování, pro příspěvkovou
organizaci Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje do rozpočtu
Libereckého kraje 2021

odb. životního
prostředí
a zemědělství

88.

Rozpočtové opatření č. 88/21 – úprava
Z pís. Václav Židek
kapitoly 917 08 – Transfery, zapojení
účelových dotací z Ministerstva financí
ČR na náhradu škody způsobené zvláště
chráněnými živočichy do rozpočtu
Libereckého kraje 2021, odbor životního
prostředí a zemědělství

odb. životního
prostředí
a zemědělství

89.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových
Z
dotací v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2021

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

90.

Písemná informace
Zpráva o vyřizování petic a stížností
za rok 2020

Mgr. René Havlík

91.
-

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji
za rok 2020

Z pís. člen rady kraje
Petr Tulpa

92.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Renovace hygienického zařízení (toalet)
– SPŠT Jablonec nad Nisou - Věž B
- stavební práce“ – dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

93.

Poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 - financování
výstavby, modernizace, oprav a údržby
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

94.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 96/21 – úprava výdajů v kapitole
917 06 – Transfery, odbor dopravy;
poskytnutí účelové dotace na propagaci
Libereckého kraje, IDOL a OPUSCARD

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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95.

Poskytnutí finanční odměny a věcného
daru ze Sociálního fondu Libereckého
kraje zaměstnankyni u příležitosti
odchodu do důchodu

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

96.

Informace o průběhu koncepční péče
o silniční vegetaci podél silnic II. a III.
třídy v Libereckém kraji

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

97.

Zpráva o stavu mostů na silnicích II.
a III. třídy v Libereckém kraji

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

98.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie V.
– Dezinfekce – dezinfekce na ruce
a na povrchy“

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

99.

Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce 10
kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci

Mgr. Vladimír
Richter

100.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie III.
– Ochranné obleky – Overal s kapucí
kategorie CE III T5/T6 vel. L - XL

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

101.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie III.
– Ochranné obleky – ochranný plášť
z netkané textilie s rukávy do gumičky

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

102.

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.

103.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 98/21, poskytnutí finančního daru
Oblastnímu spolku ČČK Liberec
na zřízení a provoz testovacího centra
pro antigenní testování na onemocnění
COVID-19, schválení darovací smlouvy
a úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond
Odbor kancelář hejtmana
NEPŘEDLOŽENO

Z

odb. zdravotnictví

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Nepředloženo
104.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 34, 49, 84 a 103 nejsou předloženy.
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Ing. Sviták požádal o stažení bodu č. 30 – Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2020.
M. Půta nechal hlasovat o návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
9
proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 394/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 575/19/RK, 2264/19/RK, 1298/20/RK, 1628/21/mRK,
191/VI/20/RK, 280/VI/20/RK, 343/VI/20/RK, 360/VI/20/RK, 361/VI/20/RK, 12/21/RK,
24/21/RK, 41/21/RK, 51/21/RK, 67/21/RK, 69/21/RK, 72/21/RK, 73/21/RK, 95/21/RK,
110/21/RK, 111/21/RK, 112/21/RK, 113/21/RK, 115/21/RK, 131/21/RK, 139/21/RK,
141/21/RK, 142/21/RK, 149/21/RK, 151/21/RK, 152/21/RK, 153/21/RK, 154/21/RK,
155/21/RK, 169/21/RK, 181/21/RK, 192/21/RK, 196/21/RK, 197/21/RK, 198/21/RK,
199/21/RK, 201/21/RK, 202/21/RK, 209/21/RK, 210/21/RK, 217/21/RK, 223/21/RK,
228/21/RK, 235/21/RK, 241/21/RK, 245/21/RK, 252/21/RK, 253/21/RK, 263/21/RK,
265/21/RK, 267/21/RK, 268/21/RK, 272/21/RK, 279/21/RK, 281/21/RK, 303/21/RK,
318/21/RK, 321/21/RK, 322/21/RK, 323/21/RK, 324/21/RK, 325/21/RK, 326/21/RK,
341/21/RK, 342/21/RK, 343/21/RK, 354/21/RK, 381/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1699/20/RK z 28. 2. 2021 na 31. 3. 2021,
- 1774/20/RK z 28. 2. 2021 na 30. 4. 2021,
- 194/21/RK ad 2) z 23. 2. 2021 na 30. 6. 2021,
- 287/21/mRK ad 2) z 23. 2. 2021 na 31. 3. 2021.
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 2. do 5. 3. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 395/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 2. do 5. 3. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 6. 2. 2021 do 5. 3. 2021
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a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 6. 2. do 5. 3. 2021.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 4 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. 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
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Mgr. Chýle dodal, že se projektu účastní celkem 12 krajů a dochází k přesunu financí na odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Mgr. Richter upozornil na chybný termín.
Mgr. Chýle potvrdil, že po projednání bude chybný termín opraven.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 396/21/RK
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
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením 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
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 86/21, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– SMS ČR
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Richter upozornil na chybný rok v důvodové zprávě.
Mgr. Chýle uvedl, že rok uvedený v důvodové zprávě bude upraven po projednání,
aby korespondoval se smlouvou.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 397/21/RK
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– SMS ČR
- 14 -
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 100.000 Kč
na podporu a rozvoj aktivit Sdružení místních samospráv ČR, z.s., IČ 75130165, sídlem
Nábřežní 599, 760 01 Zlín – Prštné,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/701/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružením místních samospráv ČR,
IČ 75130165, sídlem Nábřežní 599, 760 01 Zlín – Prštné
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi, podepsat smlouvu č. OLP/701/2021,
Termín: 15. 04. 2021
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, aktualizovat stávající rozpočet
Libereckého kraje na rok 2021.
hlasování č. 6

pro

9

Termín: 15. 04. 2021
0
zdržel se
0
byl přijat

proti

7. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
- Sdružení obcí Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 398/21/RK
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
- Sdružení obcí Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím 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,
2) se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/700/2021, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Sdružením obcí Libereckého kraje
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit materiál k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 03. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, v případě schválení
dotace a smlouvy Zastupitelstvem Libereckého kraje, předložit hejtmanovi Libereckého
kraje smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/700/2021, s výše uvedeným příjemcem, k podpisu.
hlasování č. 7

pro

9
7

proti

0
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8. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka systému
pro sledování vozidel“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Mgr. Šťastná stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 399/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka systému
pro sledování vozidel“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka systému pro sledování
vozidel“ formou centralizovaného zadávání analogicky dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
JUDr. Bohumír Doležal, vedoucí oddělení sekretariát ředitele
náhradník Lubomír Nevyhoštěný, oddělení hospodářské správy
Luboš Fejgl, vedoucí oddělení autoprovozu
náhradník Vladimír Zahálka, oddělení autoprovozu,
schvaluje
text Výzvy k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 8 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
9. Dodatek ze dne 23. 2. 2021 ke smlouvě č. 65016215 - OLP/4745/2018 pro odběrné místo
U Jezu 642/2a, Liberec, na dodávku vody a odvádění odpadních vod
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
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M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Mgr. Jarošová dodala, že se jedná o dodatek ke smlouvě a podmínky jsou splněny. Doplnila,
že je povinností kraje provádět dvakrát do roka měření a předat ho společnosti.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 400/21/RK
Dodatek ze dne 23. 2. 2021 ke smlouvě č. 65016215 - OLP/4745/2018 pro odběrné místo
U Jezu 642/2a, Liberec, na dodávku vody a odvádění odpadních vod
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 65016215 (OLP/4745/2018)
mezi Libereckým krajem a společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČO: 49099451
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku ze Smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 65016215 (OLP/4745/2018) Martinu Půtovi,
hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 9
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
10. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci č. OLP/2298/2019 s Vodafone Czech Republic a.s.
Mgr. Jarošová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu. Uvedla, že se jedná
o dodatek k Zaměstnaneckému programu, kdy se rámcová smlouva nemění
a v Zaměstnaneckém programu přibyly výhody pro zaměstnance za stejnou cenu jako doposud.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 401/21/RK
Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci č. OLP/2298/2019 s Vodafone Czech Republic a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci č. OLP/2298/2019, uzavíranou mezi Libereckým krajem,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO: 70891508, a společností Vodafone Czech
Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, na poskytování
Zvýhodněných podmínek veřejně dostupných služeb a komunikací (Zaměstnanecký program)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 k Dohodě
o spolupráci č. OLP/2298/2019 Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu
ekonomiky, investic, veřejných zakázek a informatiky, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 10 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. Souhlas s vyřazením majetku ve správě zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
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Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 402/21/RK
Souhlas s vyřazením majetku ve správě zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku – zahradní traktor XX220HDE, svěřeného zařízení Domov
Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí, IČO: 48282936
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 16. 04. 2021
hlasování č. 11
pro
9
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
12. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu a poděkoval za dary.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 403/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od dárce Město Cvikov, se sídlem Náměstí
Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, ve prospěch zařízení Domov důchodců
Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup
v Čechách, IČO: 48282928,
2. s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od pana
ve prospěch zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO: 48282928,
s přijetím věcného daru – 150 kusů archiv boxů v celkové hodnotě ve výši 2.541 Kč
od dárce EMBA, spol. s. r. o., se sídlem Paseky nad Jizerou 235, 512 47 Paseky
nad Jizerou, IČO: 15044572, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Rokytnice nad
Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad
Jizerou, IČO: 00085782
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelek příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 16. 04. 2021
hlasování č. 12
pro
9
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
3.

13. Dodávky tepla a teplé vody pro Domov důchodců Velké Hamry, p. o. – ukončení
odebírání dodávek od společnosti CZT Velké Hamry s.r.o.
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Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Čestmír Skrbek, ředitel zařízení Domov důchodců
Velké Hamry a Ing. Zdeněk Kožešník, odborný poradce v oblasti teplárenství.
Mgr. Tulpa uvedl, že v pondělí 15. 3. 2021 byly radním dodány materiály přílohou,
což v protokolu bude opraveno. S právním oddělením byla dohodnuta změna usnesení,
která je nyní předkládána jako návrh po úpravě. Co se celkového problému týče, tak byly řešeny
některé záležitosti, které byly doručeny v průběhu 12. 3. až 15. 3. 2021, včetně náležitostí
ve věci stavebního povolení netýkajících se současné situace Domova důchodců Velké Hamry.
Předložený materiál je připraven tak, aby od 22. 3. 2021 se začalo topit prostřednictvím GasNet
Služby s tím, že 17. 3. 2021 bude odeslán dopis, konzultovaný s právním oddělením obsahující
téma ukončení dohody o dodávce tepla s CZT Velké Hamry s.r.o.
M. Půta požádal, aby byly doplněny náklady na odpojení, které nebyly doposud známy
a v žádné důvodové zprávě nebyly zmíněny. Uvedl, že mělo být již kalkulováno dopředu.
Mgr. Tulpa reagoval na M. Půtu. Uvedl, že email od Petra Štrojsy, člena představenstva,
předsedy GOLEM Velké Hamry, a.s., obdržel 16. 3. 2021 ve 3.00 hodin. Sdělil, že moc
nerozumí tomu, proč právě od P. Štrojsy, když s Domovem důchodců Velké Hamry v podstatě
nekomunikuje, předpokládal, že by to měl být spíše p. Beneš, zástupce CZT Velké Hamry.
Dodal, že pokud dojde k odstoupení od smlouvy, tak je nutné se vyrovnat s organizací,
která topila do té doby, pokud půjde i o to, že by došlo tzv. k „odřezání trubek“. Konstatoval,
že navrhuje, aby na dohodu rozvody topení zůstaly, protože není zatím jasné, jak dopadne
stavební povolení. Požádal o komentáře Mgr. Skrbka a Ing. Kožešníka.
Mgr. Skrbek uvedl, že cena za odpojení by neměla být nijak vysoká, ale doposud to není známo.
Samotné rozhodnutí bude mít až soud, ale nebude se jednat o sumu 2 a více milionů korun.
Ing. Kožešník reagoval na otázku týkající se odpojení a nákladů, které by mohly vzniknout.
Řešení, které tam je dnes, tj. plynová kotelna je po všech prohlídkách a studiích, to nejlepší
možné řešení, které mohlo nastat. Uvedl, že náklady na odpojení budou minimální, ale stejně
o částce bude rozhodovat soud.
V. Židek sdělil, že je to nepřehledné v kontextu s časem. Reagoval na zprávu Státní energetické
inspekce a rozhodnutí. Dodal, že předešlá rada kraje byla mylně informována pomocí
„zfalšovaných“ posudků, které tedy budou součástí trestního stíhání. Dotázal se, jaký dopad
to má na situaci, která je nyní.
Ing. Kožešník uvedl, že v materiálu, který byl nyní zveřejněn, již jedno šetření proběhlo.
Domov důchodců Velké Hamry tam uveden není, takže se ho šetření SEI netýká. SEI
jako instituce není účastníkem stavebního řízení, energetické posudky tak, jak jsou zpracovány,
jsou proto, že do systému stavebního řízení vstupuje Státní správa životního prostředí.
V zákonu bylo uvedeno, že v případě, pokud se někdo odpojí od soustavy CZT Velké Hamry,
tak to lze provést jen za podmínky, že je to ekonomicky výhodné. Aby se státní správa vyznala
v nákladech, byly stanoveny podmínky, za jakých bude vykazována úspora, ale v době,
kdy energetický posudek vycházel, tak se použil předpis, který hodnotí stavbu nového objektu,
a posuzuje různé varianty napojení na vytápění. Což tam zůstalo, a proto dnes při posudcích
tak, jak jsou hodnocené, pokud energetický auditor nepostupuje podle předpisu, který je,
tak posudek je z hlediska SEI špatně. Není stanoveno, že posudek neodpovídá tomu,
že by toto řešení bylo ekonomicky nevýhodné. Nesplňuje předpis, podle kterého se hodnotí.
Mgr. Tulpa uvedl, že vyhledal všechna popisná čísla, která materiál obsahuje, žádné se netýká
Domova důchodců Velké Hamry. Jedná se o čísla, kde se napadá stavební povolení u jiných
spotřebitelů, a stanovisko SEI je odpovědí a nejedná se o oficiální stanovisko.
Mgr. Anton uvedl, že p. Beneš v emailové komunikaci upozornil, že pouze zatím se to Domova
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důchodců Velké Hamry netýká, ale má rozjednané, že se ho to týkat bude. Uvedl, že dnes
očekával právního zástupce Mgr. Skrbka. Chtěl mu položit otázku, co si myslí o analýze, kterou
dodal p. Beneš ve vztahu k přezkoumání závazného stanoviska odboru životního prostředí.
Doplnil, že se nyní budou snažit o to, aby bylo zneplatněno stavební povolení. Proto
by ho zajímal jeho pohled, a zda to má, či nemá vliv na rozhodnutí, které je nyní navrženo
v předloženém materiálu.
Mgr. Tulpa odpověděl, že náležitost spočívá v tom, že byl vyslán dotaz na toto téma a právní
zástupce Mgr. Rada, sdělil, že předvídat, něco, co se nestalo, ale možná se stane,
je pro něj irelevantní. Stanovisko je uvedeno v emailu, byl požádán o jeho zaslání v oficiálním
dopise, což učiní, potom bude doložen. Uvedl, že zatím je to tak, že žádné trestní oznámení
na to dáno nebylo a zpochybnění stavebního povolení zatím také ne. Uvedl, že až něco takového
přijde, bude se to ihned řešit.
Mgr. Skrbek omluvil nepřítomnost Mgr. Rady a uvedl, že je nejspíš covid pozitivní, jinak
by samozřejmě přítomen byl.
M. Půta shrnul, že v extrémním případě hrozí, že společnost GasNet Služby nebude mít
kolaudaci na plynovod, pokud nebude mít kolaudaci, tak smlouva, která je s nimi uzavřena
nebude platná. K tomuto případu může dojít a nemusí. Uvedl, že v odvolacím řízení
je i odvolací stavební úřad, ale je možné si odvodit, pokud byla rozhodnutí dělaná
na zpochybněných posudcích a někdo je opravdu zpochybní, což momentálně není známo.
Může se tak domáhat zrušení rozhodnutí, jeho přezkumu, soudního přezkumu a dalších. Dodal,
že topit se samozřejmě v Domově důchodců Velké Hamry musí. Uvedl, že jedna smlouva
je neplatná – CZT Velké Hamry. Informoval, že smlouva s firmou GOLEM byla
bez výběrového řízení. Uvedl, že komunikoval s Ing. Jaroslavem Najmanem, starostou Velkých
Hamrů, který jej o tom, že cena za plyn pro město se odvíjí od toho, zda bude připojen Domov
důchodců Velké Hamry. Uvedl, že nerozumí tomu, jak může být podmiňována cena za teplo
ve smlouvě, smlouvou pro zbytek města. Pokud by se v této situaci počkalo jeden či dva měsíce,
tak by se nic nestalo, plyn není zkolaudován, což je smluvní podmínka. Obyvatelům Velkých
Hamrů by se zdražila cena za plyn.
Mgr. Tulpa uvedl, že kolaudační řízení musí probíhat ve chvíli, kdy se začne provozovat.
Navrhl do smlouvy uvést větu, pokud se zneplatní stavební povolení, jakýmkoliv způsobem,
tak od smlouvy kraj odstoupí. Vyjádřil svůj souhlas s M. Půtou.
Ing. Kožešník reagoval na Mgr. Tulpu. Informoval, že plynovod Plavy - první etapa ke škole,
je zkolaudována, plynovod část škola – domov důchodců - druhá etapa je rovněž zkolaudována.
Plynárna by nemohla pustit plyn ani podle předpisů, pouze na základě dříve užívaného
předčasného užívání, nebo kolaudace. Dodal, že k dnešnímu dni plynovody tak, jak jsou, jsou
zkolaudovány a pokud dokončí Domov důchodců Velké Hamry komplexní zkoušky na kotelnu,
tak si myslí, že bude provozovat plynárna svoji smlouvu, kterou má uzavřenu. Uvedl, že nezná
postupy, jaké dělá CZT Velké Hamry, ale GOLEM se v rámci stavebního řízení odvolával, řešil
to krajský soud, který rozhodl, kdo a jak může jednat a žalobu zamítl. CZT Velké Hamry také
dnes nebudou účastníkem a musí najít jiný opravný prostředek, aby se o tom dalo dále jednat.
Domnívá se, že to není již součástí stavebního řízení, jedná se o ukončení.
Ing. Miklík vznesl dotaz k zadávacímu řízení a postupu, zda byly nějaké námitky a zda byly
vypořádány. Uvedl, že si nechal zaslat komunikaci a vypořádání námitek. Sdělil, že skutečně
pan Beneš se emailem dotázal dne 12. 3. 2021 a navrhoval změnu v zadávací dokumentaci
a požádal o vypuštění podmínky - paliva - zemní plyn. V době, kdy plynofikace nebyla
realizována a tímto mu bylo odpovězeno. Námitka tedy proběhla, byla na ni zaslána odpověď
s tím, že v zadávací dokumentaci se nemění. Těžko by mohlo dojít k rozdvojení, pokud tedy
město mělo zkalkulované, že se půjde cestou plynofikace, proto muselo dojít k připojení. Tudíž
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to nebylo rozhodnutí připojení k plynofikaci bez jakéhokoliv posudku či studie. Položil otázku
směrem k Mgr. Skrbkovi.
Mgr. Skrbek doplnil, že v roce 2017 krajský energetik p. Malý dělal analýzu na 15 stran. Uvedl,
že dne 15. 3. 2021 ji opět obdržel. V analýze je jasně uvedeno vyjádření a kalkulace,
což sloužilo i jako podklad pro výběrové řízení. Vznesl prosbu k právnímu odboru s tím,
že na tomto jednání padla otázka, kterou nedokáže zodpovědět, zda by mohli s panem Radou
mezi sebou předem komunikovat a vše předjednat. Uvedl, že mu připadá nestandardní, ptát
se ho na otázku, která mohla být vyřešena s panem Radou.
Mgr. Anton reagoval na prosbu Mgr. Skrbka. Uvedl, že se v tomto ohledu mýlí. Dodal, že není
jeho zástupce, že od toho má svého právního zástupce a musí se sám rozhodnout jakou cestou
jít. Rada kraje bude tento postup brát na vědomí, ale radní za rozhodnutí Mgr. Skrbka nebudou
brát odpovědnost.
Mgr. Skrbek vyjádřil nesouhlas s Mgr. Antonem.
M. Půta požádal Mgr. Havlíka o vysvětlení, proč to krajský energetik p. Malý nezmínil
v žádném materiálu, který byl projednáván v minulosti. Náklady na odpojení od původního
systému. Není si vědom, že by rada kraje byla upozorněna, že ponese náklady spojené
s odpojením. Dodal, že pokud o tom p. Malý věděl, tak měl doložit jakým způsobem
je to zakalkulováno do výběrového řízení. Evidentně měla být kalkulace na odpojení
součástí zadávacích podmínek. Uvedl, že s tím nikdo nepočítal, nejsou tedy finance v rozpočtu
a uvedl, že pro změnu rozpočtu, ze kterého by se to mělo hradit, hlasovat nebude.
Mgr. Ulmann informoval, že po p. Radovi chtěli názor již před týdnem.
Mgr. Ulvr vznesl dotaz, jaká je situace v zastupitelstvu ve Velkých Hamrech.
Mgr. Tulpa odpověděl, že toto zjišťoval při setkání se starostou města. Reagoval na připomínku,
která vznikla od CZT Velké Hamry, že odpojením dojde k tomu, že cca 150 domácností bude
bez výhodného připojení plynu. Starosta města mu sdělil, že třetina z nich byla oslovena
a připojí se, pokud budou souhlasit, na plyn. Dále uvedl, že je možnost řešit problematiku
vnitřní kotelnou a čerpadlem. O zbytek se postará, byť by měl pomoct s jiným zdrojem tepla
– místní kotelnou. Velkým problémem je Stavební bytové družstvo Špičák, které je v této chvíli
připojeno na CZT Velké Hamry, není známo, jaká bude cena.
Mgr. Tulpa souhlasil s právním odborem, a názorem M. Půty, město Velké Hamry by v žádném
případě nemělo spojovat cenovou problematiku s cenovým přístupem domova důchodců.
Mgr. Richter se dotázal na stavební povolení, a to pokud by šlo o přezkum či obnovu řízení,
o jaké mimořádné opravné prostředky se může jednat. Pokud je známo, tak se jedná o účastníky
řízení. Dotázal se Mgr. Antona, zda byli účastni.
Mgr. Anton uvedl, že v analýze zaslanou v pátek panem Benešem, CZT Velké Hamry, jeho
zástupci poukazují na to, že touto cestou se nyní vydají a mají možnost dát podnět k přezkumu
našeho závazného stanoviska, vydaného odborem životního prostředí, které bylo podkladem
stavebního povolení. Uvedl, že se budou snažit dosáhnout obnoveného stavebního řízení
a v rámci něho dosáhnout zrušení stavebního povolení. Dodal, že to jak to může dopadnout,
nikdo neví, ale oni tu tuto strategii zmínili, proto bylo žádoucí, aby na dnešním jednání někdo
z právních zástupců byl a vyjádřil se. Vyjádření bylo pouze v emailové komunikaci.
Mgr. Kožešník uvedl, že žádost o změnu může učinit jen státní správa, která má oprávnění
vydávat stanovisko, nemůže tak učinit žádný jiný třetí subjekt. SEI není účastníkem řízení,
pouze provedla kontrolu a vyjádřila, že posudek není udělán dle přílohy k vyhlášce, která
se posudku týká. Uvedl, že pokud by se v této době dělal nový posudek, tak se bude dělat
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podle jiných předpisů. Předpisy, které sloužily k hodnocení dříve, se již nepoužívají a používají
se jiné. Co se nákladů týče tak, jak je rozvod nainstalován, tak nejde demontovat, protože
tam jsou napojeni další odběratelé. Tím pádem, náklady na odpojení mohou být spojeny
jen s přímými náklady, které dodavatel tepla má umístěny ve viníkově stanici Domov důchodců
Velké Hamry. Uvedl, že dle jeho názoru, kontrolu provedl před dvěma lety s hodnocením
smlouvy a nedošlo ke změně. Stav, který je od 4. 11. až doposud řešen jako bezdůvodné
obohacení. Dodal, že společnost CZT Velké Hamry má dnes vyhlášené dvě ceny - na rok
a na pět let a pro Domov důchodců Velké Hamry se uplatňuje cena, která není v ceníku,
pravděpodobně se po ukončení smlouvy bude muset dorovnat a náklady tak vzniknou.
Mgr. Skrbek se omluvil, za reakci na právní oddělení a zároveň poděkoval za pomoc s prvním
dopisem, který byl odeslán společnosti CZT Velké Hamry a vznikl díky spolupráci s právním
oddělením. Uvedl, že jako ředitel nemá jinou oporu. Dále uvedl, že pokud to bude potřeba
podepsat, zodpovědnost je na něj samotného a bude tak terčem všech věcí, které tam budou
zmíněny. Požádal členy rady kraje o podporu a poděkoval za věnovaný čas.
Ing. Miklík vznesl dotaz týkající se demontáže současného zařízení, zda je někde popsáno,
co bude či nebude demontováno.
Ing. Kožešník odpověděl, že toto nikde zapsáno není, ale demontováno bude to, co dodavateli
patří. Měřič spotřeby se musí demontovat a zajištění části propojení do výměníkové stanice.
Dodal, že dále náklady, které budou spojeny s odpojením objektu výměníkové stanice od CZT
Velké Hamry.
Ing. Ramzer konstatoval, že společnost CZT Velké Hamry může vymáhat pouze to,
co má uvedeno ve smlouvě.
M. Půta navrhl, aby tento materiál rada kraje vzala pouze na vědomí.
Mgr. Tulpa uvedl, že ve spolupráci s právním oddělením dodali jiný návrh usnesení, který radní
obdrželi dne 15. 3. 2021 na PUR. Jedná se o původní materiál, který je upravený. Usnesení
je ve znění, že rada kraje bere na vědomí za prvé - informaci, za druhé – postup Mgr. Čestmíra
Skrbka a Mgr. Tulpovi ukládá informovat o souhlasu rady kraje s dalším postupem.
Mgr. Richter uvedl, že je nutné doplnit termín.
Mgr. Tulpa uvedl, že termín bude nejdéle do konce tohoto týdne a dále bude průběžně členy
rady informovat o dalším vývoji.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 404/21/RK
Dodávky tepla a teplé vody pro Domov důchodců Velké Hamry, p. o. – ukončení odebírání
dodávek od společnosti CZT Velké Hamry s.r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) informaci o aktuální situaci ohledně dodávek tepla a teplé vody pro Domov důchodců
Velké Hamry, p. o.,
2) další postup Mgr. Čestmíra Skrbka, ředitele Domova důchodců Velké Hamry, p. o.
spočívající v zahájení odběru tepla a teplé vody od společnosti GasNet Služby, s.r.o.,
IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, na základě
uzavřené smlouvy o náhradních dodávkách tepelné energie č. 9219000872 dne
9. 10. 2019, od 22. 3. 2021, s tím, že o této skutečnosti bude společnost CZT Velké Hamry
s.r.o. informována
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu kraje
o dalším vývoji v situaci ohledně dodávek tepla a teplé vody pro Domov důchodců Velké
Hamry, p. o.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 13 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. 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.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 405/21/RK
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.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou 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.,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 05
– Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, v celkové výši 2.000.000 Kč příspěvkové
organizaci APOSS Liberec, Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, IČO: 71220071, akce
č. 05501691520 „APOSS Liberec, p. o. – Provozování objektu pro osoby bez přístřeší
COVID + III.“ v celkové výši 2.000.000 Kč,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci formou zálohové platby vy výši 50 % do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1, nejpozději však
do 31. 5. 2021,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do doby ukončení
nouzového stavu,
4. o termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování
akce mimořádného účelového neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu
do 30. 6. 2021,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 94/21 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje
3.
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a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit Změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/21 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 03. 2021
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelce příspěvkové organizace APOSS Liberec, o vydaném usnesení Rady
Libereckého kraje.
hlasování č. 14

pro

9

proti

0

Termín: 15. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

15. (91) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předložené písemné informace.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 406/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020.
Termín: 27. 04. 2021
hlasování č. 15
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (95) Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého
kraje zaměstnankyni u příležitosti odchodu do důchodu
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 407/21/RK
Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnankyni u příležitosti odchodu do důchodu
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje, v celkové výši
5.300 Kč
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a daru příslušné
zaměstnankyni krajského úřadu.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 16
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (15) Rozpočtové opatření č. 90/21 - alokace použitelných zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, navýšení příjmů a výdajů z titulu finančního
vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2020
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Miklík stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 408/21/RK
Rozpočtové opatření č. 90/21 - alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021, navýšení příjmů a výdajů z titulu finančního vypořádání
účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 90/21, kterým se
1) navyšují zdroje rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku ve výši 15.898.688,37 Kč, z toho
prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu
kraje ve výši 5.100.288,99 Kč a prostřednictvím nedaňových příjmů ve výši
10.798.399,38 Kč,
2) navyšují výdaje rozpočtu kraje o celkovou částku 15.898.688,37 Kč, z toho:
a) v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o 479.474,99 Kč,
b) v kapitole 916 04 - Účelové neinvestiční dotace ve školství o 6.296.667,46 Kč,
c) v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí o 4.400.404,82 Kč,
d) v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
o 5. 815 Kč,
e) v kapitole 917 09 - Transfery, odbor zdravotnictví o 4.716.326,10 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 90/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 17
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (16) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok
2020
Ing. Miklík stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 409/21/RK
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Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
souhrnnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Souhrnnou zprávu o inventarizaci majetku
a závazků Libereckého kraje za rok 2020 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 18
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (17) Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2021
Ing. Miklík stručně uvedl obsah předloženého materiálu a dodal, že došlo ke snížení.
Mgr. Richter vznesl dotaz, zda všechny změny nastaly až v průběhu roku 2020 a zda neměly
vliv na daň za rok 2020 či dříve.
Ing. Klíma uvedl, že letošní rok bylo podáno dodatečné daňové přiznání ze dvou důvodů. První
na žádost finančního úřadu, kdy některé výměry neodpovídaly a musely být opraveny. Druhý,
týkající se podkladů získaných od Krajské správy silnic, kdy došlo k zařazení některých
pozemků do vyšší kategorie, než byla skutečnost, proto došlo ke snížení k daňové povinnosti.
Dodal, že Finanční úřad byl požádán o dodatečné přezkoumání let předešlých.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 410/21/RK
Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o podaném přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 za poplatníka Liberecký
kraj a výši vypočtené daně z nemovitých věcí na rok 2021 ve výši 308.374 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Informaci o dani z nemovitých věcí na rok 2021 jako písemnou
informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 19
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. (18) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie IV.
– Rukavice – jednorázové nitrilové rukavice vel. S – XL“
Na jednání rady kraje byla opětovně přizvána Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení
veřejných zakázek.
Mgr. Šťastná stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 411/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie IV. – Rukavice
– jednorázové nitrilové rukavice vel. S – XL“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Davekr s.r.o, se sídlem Zahradní 3503/15, 586 01 Jihlava,
IČO: 096 98 388, v souladu s § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
stanovených v rámci veřejné zakázky „Kategorie IV. – Rukavice – jednorázové nitrilové
rukavice vel. S – XL“ zadávané v rámci dynamického nákupního systému „Centrální
nákup osobních ochranných prostředků - DNS“,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie IV. – Rukavice – jednorázové nitrilové
rukavice vel. S – XL“ v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup
osobních ochranných prostředků - DNS“, a to účastníka VULKAN-Medical a.s., se sídlem
U gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 272 26 158, za celkovou nabídkovou
cenu 379.800 Kč bez DPH, tj. 459.558 Kč vč. DPH za 126 600 kusů rukavic
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 20
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (19) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie II.
– Respirátory – FFP2 bez ventilku“
Mgr. Šťastná uvedla předložený materiál a dodala, že produktový list byl přiložen.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 412/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie II.
– Respirátory – FFP2 bez ventilku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka FLEXOBAL s.r.o, se sídlem Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6
– Bubeneč, IČO: 289 85 656, v souladu s § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek stanovených v rámci veřejné zakázky „Kategorie II. – Respirátory – FFP2
bez ventilku“ zadávané v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup
osobních ochranných prostředků - DNS“,
2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie II. – Respirátory – FFP2 bez ventilku“
v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup osobních ochranných
prostředků - DNS“, a to účastníka KORAKO plus, s.r.o., se sídlem Bielická 369, 958 04
Partizánske, Slovenská republika, IČO: 439 59 954, za nabídkovou cenu 6,90 Kč
bez DPH za 1 kus respirátoru, tj. 8,35 Kč vč. DPH

a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 21
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (20) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I.
– Ústenky – jednorázová ústenka z nanomateriálu“
Mgr. Šťastná stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 413/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Ústenky
– jednorázová ústenka z nanomateriálu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka FLEXOBAL s.r.o, se sídlem Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6
– Bubeneč, IČO: 289 85 656, v souladu s § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek stanovených v rámci veřejné zakázky „Kategorie I. – Ústenky – jednorázová
ústenka z nanomateriálu“ zadávané v rámci dynamického nákupního systému „Centrální
nákup osobních ochranných prostředků - DNS“,
2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie I. – Ústenky – jednorázová ústenka
z nanomateriálu“ v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup osobních
ochranných prostředků - DNS“, a to účastníka BATIST Medical a.s., se sídlem Nerudova
309, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 288 13 936, za nabídkovou cenu 9 Kč bez DPH
za 1 kus ústenky, tj. 10,89 Kč vč. DPH

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 22

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

23. (98) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie V.
– Dezinfekce – dezinfekce na ruce a na povrchy“
Mgr. Šťastná stručně okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že lhůta pro podání
nabídek byla prodloužena, díky MUDr. Kavkové, z Krajské hygienické stanice, která
upozornila, že pro příspěvkové organizace je schválený dezinfekční řád, který je schvalován
Krajskou hygienickou stanicí, proto se prováděl dermatologický test dezinfekčních prostředků.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 414/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie V.
– Dezinfekce – dezinfekce na ruce a na povrchy“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka č. 1 ALPA, a.s., se sídlem Hornoměstská 378, 594 01 Velké
Meziříčí, IČO: 276 66 468, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek stanovených v rámci veřejné zakázky „Kategorie V. – Dezinfekce
– dezinfekce na ruce a na povrchy“,
2. o vyloučení účastníka č. 2 HYGOTREND, s.r.o., se sídlem Kbel 200, 294 71 Benátky
nad Jizerou, IČO: 629 59 093, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek stanovených v rámci veřejné zakázky „Kategorie V. – Dezinfekce
– dezinfekce na ruce a na povrchy“,
3.

o vyloučení účastníka č. 3 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o., se sídlem Šumavská 532/1,
460 01 Liberec, IČO: 467 13 301, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek stanovených v rámci veřejné zakázky „Kategorie V. – Dezinfekce
– dezinfekce na ruce a na povrchy“,

4.

o vyloučení účastníka č. 4 Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec,
se sídlem Vilová 333/2, 460 10 Liberec 10, IČO: 000 29 220, v souladu s ustanovením
§ 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění – z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených v rámci veřejné zakázky
„Kategorie V. – Dezinfekce – dezinfekce na ruce a na povrchy“,
o vyloučení účastníka č. 5 Everesta s.r.o., se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 250 14 650, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek stanovených v rámci veřejné zakázky „Kategorie V. – Dezinfekce – dezinfekce
na ruce a na povrchy“,

5.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie V. – Dezinfekce – dezinfekce na ruce
a na povrchy“ v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup osobních
ochranných prostředků - DNS“, a to účastníka č. 6 DEHAU TRÁVNÍK s.r.o., se sídlem
Prostřední Nová Ves 17, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 097 49 110, za celkovou
nabídkovou cenu 178.960 Kč bez DPH, tj. 216.541,60 Kč vč. DPH za 1.820 litrů
dezinfekce
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 23 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6.

24. (100) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie III.
– Ochranné obleky – Overal s kapucí kategorie CE III T5/T6 vel. L - XL
Mgr. Šťastná stručně okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že loňský rok
vycházel jeden overal za cca 300 Kč.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 415/21/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie III.
– Ochranné obleky – Overal s kapucí kategorie CE III T5/T6 vel. L - XL
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Reamedix s.r.o., se sídlem Přátelství 301/35, IČO: 06921647,
v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění – účastník nesplnil zadávací podmínky (zadavatel
požadoval podat nabídku na celkem 970 kusů overalů, avšak účastník Reamedix s.r.o.
podal nabídku na 920 kusů overalů),
2. výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie III. – Ochranné obleky – Overal s kapucí
kategorie CE III T5/T6 vel. L - XL“ v celkovém počtu 970 kusů v rámci dynamického
nákupního systému „Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“, dle § 141
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka
R-MARK, s.r.o., se sídlem Dopravní 500/9, 104 00, Praha 10, IČO: 25064223,
za celkovou nabídkovou cenu 76.630 Kč za 970 kusů bez DPH tj. 92.722,30 Kč včetně
DPH
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 04. 2021
hlasování č. 24 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

25. (101) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie III.
– Ochranné obleky – ochranný plášť z netkané textilie s rukávy do gumičky
Mgr. Šťastná stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 416/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie III.
– Ochranné obleky – ochranný plášť z netkané textilie s rukávy do gumičky
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie III. – Ochranné obleky – ochranný plášť
z netkané textilie s rukávy do gumičky“ v celkovém počtu 1 150 ks v rámci dynamického
nákupního systému „Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“, dle § 141
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka BATIST
MEDICAL a.s., se sídlem Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 288 13 936,
za nejnižší nabídkovou cenu 26 Kč bez DPH a 1 kus ochranného pláště, tj. celkem 29.900 Kč
bez DPH, 36.179 Kč včetně DPH za 1 150 kusů ochranných plášťů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 25 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
- 30 -

Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021

26. (21) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvková organizace, za rok 2020
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál. Dodal, že ke ztrátě došlo z důvodu vyšších
odpisů, které narostly o 7 milionů Kč. Hlavním důvodem bylo zvýšení přesčasů kvůli vyššímu
množství výjezdů oproti loňskému roku. Došlo i k navýšení tarifů.
M. Půta se dotázal, zda je to v rozpočtu vyřešeno.
Mgr. Richter uvedl, že zatím není, ale je to navrženo v HV2.
Bez dalších připomínek či další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 417/21/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvková organizace, za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková
organizace, za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
2) krytí zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2020 Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvková organizace, v celkové výši 8.914.502,95 Kč z rezervního
fondu organizace ve výši zůstatku fondu 28.708,16 Kč a částky 8.885.794,79 Kč
z rozpočtu zřizovatele
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 26 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
27. (22) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace, za rok 2020
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál. Uvedl, že organizace nebyla v provozu
4 měsíce, i když měla mít 100% naplnění.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 418/21/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace, za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace, za rok
2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
2) krytí zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2020 Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace, v celkové výši 231.990,58 Kč z rezervního fondu
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a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 27
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (23) 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
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
M. Půta vznesl dotaz, jakým způsobem bude příspěvek od zdravotních pojišťoven zohledněn
v příspěvku kraje.
Mgr. Richter uvedl, že se jedná o stejný princip jako v loňském roce. Dodal, že jsou
poskytovány příspěvky na urgentní pohotovost pro dospělé a urgentní dětskou pohotovost. Kraj
tak poskytuje příspěvek na místa, která nejsou pokryta příspěvkem státu.
M. Půta uvedl, že již v loňském roce se mělo dospět k rozvaze a pohotovosti mít pouze tam,
kde jsou urgentní části.
PhDr. Riegerová uvedla, že se v letošním roce do reorganizace žádným způsobem
nezasahovalo. Dodala, že se jedná pouze o Hrádek nad Nisou, že všechna ostatní místa již
spadají pod páteřní nemocnice, včetně Frýdlantu a Semil.
Proběhla krátká diskuze týkající se výše poskytovaného příspěvku nemocnicím.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 419/21/RK
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
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením 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 09 – Transfery, odbor zdravotnictví,
2.

s poskytnutím 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)

Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 6.257.781 Kč,
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b) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova
1849, 470 01 Česká Lípa, ve výši 1.694.000 Kč,
c) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční
4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1.694.000 Kč,

3.

d) MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, ve výši
3.214.000 Kč,
e) Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41
Tanvald, ve výši 1.520.000 Kč,
s poskytnutím 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 5.000.000 Kč,

4.

s poskytnutím 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,

5.

se zněním těchto smluv:
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,
b) 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,
c) 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,
a)

d) 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,
e)

smlouvy č. OLP/167/2021 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,
g) 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
a) Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 84/21 a smlouvy
ke schválení a poskytnutí vyrovnávacích plateb výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,
f)

Termín: 30. 03. 2021
b) Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit
na základě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí vyrovnávacích plateb
a schválení smluv, podpisy smluv.
hlasování č. 28

pro

9

proti

0
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29. (24) Rozpočtové opatření č. 83/21 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví – poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu
– krizová připravenost
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 420/21/RK
Rozpočtové opatření č. 83/21 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví
– poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová
připravenost
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 83/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku
2.000.000 Kč z titulu přijatých neinvestičních finančních prostředků - Rozhodnutí
č. OKP/6/1102/2021 o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu
ČR na rok 2021 na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí a krizových situací a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje
v kapitole 91709 – Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši 2.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 83/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 29
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

30. (99) Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 421/21/RK
Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/4016/2020 mezi Českou republikou
- Ministerstvem zdravotnictví a Libereckým krajem, kterým se prodlužuje doba výpůjčky
přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství
z 30. 4. 2021 na 31. 7. 2021,
b) dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/4017/2020 mezi Libereckým krajem
a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou plicní
ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 28. 4. 2021 na 28. 7. 2021,
c) dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/4018/2020 mezi Libereckým krajem
a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
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466 01 Jablonec nad Nisou, kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou
plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 28. 4. 2021 na 28. 7. 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpisy
schválených dodatků.
Termín: 28. 04. 2021
hlasování č. 30
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (25) Poskytnutí mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně podmínek stanovených
zřizovatelem v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 422/21/RK
Poskytnutí mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, se sídlem
Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, o poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků na akce „Červený dům v České Lípě IV. závěrečná etapa
restaurování a oprav objektu“ a „Opravy interiérů a reinstalace expozic“,
2. žádost Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, se sídlem Skálova 71,
511 01 Turnov, o poskytnutí mimořádných účelových příspěvků na akci „Mzdové
náklady archeolog“,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše
2.500.000 Kč Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvková organizace,
se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa na výdaje spojené
s realizací akce „Červený dům v České Lípě IV. závěrečná etapa restaurování a oprav
objekt“ s následujícími podmínkami:
zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 1.250.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2022,
a)

c)
2.

předložení průběžného vyúčtování za rok 2021 do 10. 1. 2022,

d) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do maximální výše
200.000 Kč Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvková organizace,
se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa na výdaje spojené
s realizací akce „Opravy interiérů a reinstalace expozic“ s následujícími podmínkami:
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zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku
v maximální výši 200.000 Kč po realizaci akce, do 30 dnů od obdržení závěrečného
vyúčtování akce spolu s žádostí o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku,
b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,
a)

3.

c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do maximální výše
500.000 Kč Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, se sídlem Skálova
71, 511 01 Turnov na výdaje spojené s realizací akce „Mzdové náklady archeolog“
s následujícími podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 250.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat příspěvkové organizace o usnesení rady kraje.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 31
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. (26) 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
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury.
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Ing. Miklík uvedl, že s usnesením souhlasí, ale navrhl vyhnutí se dalším jednotlivým úpravám
seznamu a navrhl, dohodnout se na dalším postupu komplexní revize, a to na revizi pro rok
2022.
M. Půta souhlasil s Ing. Miklíkem.
M. Půta pověřil Mgr. Chýleho k přípravě materiálu ve spolupráci s resorty a jeho předložení
za dva týdny na poradě uvolněných radních. Zároveň zdůraznil, aby seznam obsahoval
informace o akci, datumu konání a jeho navrhovatele.
Bez dalších připomínek či další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 423/21/RK
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

- 36 -

Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
– spolek pro duchovní kulturu a Spolku přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov
a Sychrov
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením 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,
2. s úpravou 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,

Příjemce
/
forma

Název projektu/
účel projektu

Sídlo

IČO

Termín
realizace
projektu

Veřejná
podpora

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatelům:
Dotace v
maximální výši

3.

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

7082050
3

* festivalový
ročník – 3 ks

4.200.000
Kč

1.1.2021 –
31.12.2023

blok.
výji
mka

Spolek
přátel
hudebníh
o
festivalu
Dvořáků
v 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

7010427
1

* doba trvání
akce – 3 x 10
dní

300.000 Kč

1.2.2021 –
30.9.2023

de
mini
mis

4.

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

se Smlouvami o poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
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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)

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/21 ke schválení a poskytnutí dotací
k rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 32
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (27) Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2021 – smlouva KORID
LK, spol. s r.o.
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, a Ing. Jiří Zdražil,
jednatel KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že končí tři smlouvy v rámci
drážní veřejné dopravy. Dodal, že KORID LK, spol. s r.o., zajistí na základě nově uzavřených
smluv drážní dopravy poradenství, které bude propláceno, dle skutečně doložených faktur.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 424/21/RK
Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2021 – smlouva KORID LK, spol.
s r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
příkazní smlouvu č. OLP/728/2021 „Projektový management projektu Zajištění dopravní
obslužnosti drážní dopravou po roce 2021“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností
KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za cenu 1.493.250 Kč
bez DPH, tj. 1.806.832,50 Kč včetně 21 % DPH, mimo nákladů na externí právní služby, jejíž
výše bude stanovena podle faktur vystavených poskytovatelem právních služeb
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
předložení smlouvy č. OLP/728/2021 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 33
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

34. (28) Revize záměru Modernizace odbavovacího systému OPUSCARD/IDOL
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že příspěvek Libereckého kraje
je navržen ve variantě - průběžně, tedy určení výše nákladů dopravce stanoveného na základě
předchozího průzkumu trhu a znalosti cen. Dodal, že je stanovena výše základního limitního
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příspěvku, který by byl hrazen krajem. Doplnil, že za celý proces a průběh nese zodpovědnost
společnost KORID LK, spol. s r.o.
M. Půta vznesl dotaz týkající se nákladů na vozidlo, nezohlednění využívání vozidel
pro Liberecký kraj, kdy pro ostatní objednatele to mělo být vše stejné.
Ing. Sviták uvedl, že v některých případech jsou náklady na pořízení odbavovacího systému
nižší. Dodal, že je to dáno tím, že ne od každého odbavovacího zařízení jsou potřeba stejné
úkony a nemusí splňovat stejné parametry jako ostatní. Jako příklad uvedl DPMLJ, a.s.
M. Půta se dotázal na důvod, proč odbavovací zařízení nemají dělat to stejné.
Ing. Sviták odpověděl, že není potřeba, aby systém byl tolik propojený. Jedná se o jednodušší
systém, který dělá to, co je žádoucí dostatečně a není tak finančně nákladný.
Proběhla krátká diskuze týkající se počtu odbavovacích zařízení.
M. Půta se dotázal, zda jsou již finance v rozpočtu na toto vyčleněny.
Ing. Čáp uvedl, že část financí z loňského roku musela být použita na dopravní obslužnost
k úhradě zálohových faktur v měsíci listopadu a prosinci, neboť to souvisí se zápůjčkou
od ČSAD Liberec, takže část financí bude do rozpočtu vrácena. Dodal, že do HV1 se žádost již
podávala, ale bohužel nebylo vyhověno, z toho důvodu se nyní žádost bude podávat do HV2.
Ing. Zdražil uvedl, že vše může být brzděno tím, dokud nebude moderní vybavení ve všech
autobusech. A dodal, že je vše připraveno.
Ing. Sviták dodal, že cíl konce roku zatím reálný.
Ing. Miklík se dotázal Ing. Svitáka, zdali modernizace odbavovacího systému bude veřejnosti
prezentována.
Ing. Sviták odpověděl, že požádal Ing. Hruboně o přípravu chronologie průběhu. Veřejnosti to
prezentováno zatím nebude, a to z důvodu, že zatím stále nejsou odbavovací zařízení
v autobusech, tudíž by eshop byl nefunkční.
M. Půta doplnil, že ideální by bylo spuštění až v době, kdy budou všechna odbavovací zařízení
v autobusech nainstalována.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 425/21/RK
Revize záměru Modernizace odbavovacího systému OPUSCARD/IDOL
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) revizi schváleného projektového záměru Modernizace odbavovacího systému
OPUSCARD/IDOL včetně cenového rámce zpracovanou společností KORID LK,
spol. s r.o.,
b) záměr přenesení závazku pořízení odbavovacích zařízení pro autobusy zajišťující
veřejnou osobní linkovou dopravu ve městech s MHD (Město Liberec a Česká Lípa)
na objednatele MHD
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit radě
kraje ke schválení smlouvy s objednateli MHD a s KORID LK, spol. s r.o., na zajištění
odbavovacích zařízení pro roky 2021 – 2026.
Termín: 30. 06. 2021
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hlasování č. 34

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

V 8.28 hod., se M. Půta a Mgr. Richter dočasně omluvili z jednání rady kraje, a to kvůli účasti
na videokonferenci s panem premiérem a ministrem zdravotnictví.
M. Půta předal vedení rady kraje Ing. Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana.
Nyní je na radě kraje přítomno 7 členů rady kraje.
35. (29) Zpracování návrhu optimalizace dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko
– smlouva KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že oblast bude zajišťovat vnitřní
dopravce a pro tuto činnost byl pověřen KORID LK, spol. s r.o. Jedná se o kroky, které jsou
přípravou k zajištění veřejné dopravy, optimalizaci, jejímž cílem je zefektivnění spojů. Dodal,
že s ohledem na to, že oblast Liberecka bude zajištěna vnitřním dopravcem, může docházet
k souběhům. KORID LK, spol. s r.o., zreviduje všechny spoje a nastaví funkčnost celého
systému. Dodal, že později dojde k možné redukci spojů.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 426/21/RK
Zpracování návrhu optimalizace dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko – smlouva
KORID LK, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
příkazní smlouvu č. OLP/729/2021 „Projektový management projektu Optimalizace veřejné
linkové dopravy pro oblast Českolipsko“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností
KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za cenu 480.000 Kč
bez DPH, tj. 580.800 Kč včetně 21 % DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
předložení smlouvy č. OLP/729/2021 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 35
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
36. (31) Prodloužení termínu realizace investiční akce „II/288 Podbozkov – Cimbál“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že na realizaci bylo 360 dní,
k předání staveniště došlo dne 10. 3. 2020, dokončeno mělo být ke dni 5. 3. 2021, ale v zimě
došlo k přerušení. Dodal, že pokud by se opět začalo 29. 3. 2021, tak by stavba byla dokončena
ke dni 23. 6. 2021 s 90 denní lhůtou na dodání podkladů, tedy ke dni 22. 9. 2021. Dále dodal,
že plná uzavírka bude na 3 týdny z důvodu asfaltování v celé šíři.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 427/21/RK
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Prodloužení termínu realizace investiční akce „II/288 Podbozkov – Cimbál“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na investiční akci „II/288 Podbozkov – Cimbál“,
která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem
schváleného mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2021,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 36
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
3.

37. (32) Rozpočtové opatření č. 93/21 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“;
přesun mezi jednotlivými akcemi
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 428/21/RK
Rozpočtové opatření č. 93/21 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
mezi jednotlivými akcemi
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 93/21, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy:
1. snižují výdaje u nespecifikované rezervy „Velkoplošné opravy havarijních úseků
komunikací“ ve výši 3.624.741 Kč,
2.

navyšují výdaje v celkové výši 3.624.741 Kč, a to u akce:
a) OK III/29024 (Ostrý roh), Jablonec nad Nisou ve výši 136.125 Kč,

b) III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká ve výši 3.488.616 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 93/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 37
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
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38. (33) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti - Město Turnov
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 429/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti - Město Turnov
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Město Turnov, IČ: 00276227,
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, ve výši 6.000 Kč plus DPH za služebnost
na stavbu „Chodník Turnov – Mašovská ulice, SO 401 rekonstrukce telefonních
rozvodů k. ú. Mašov u Turnova“, a stanoví úplatu ve výši 1.000 Kč plus DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
starostu města Turnov o přijatém usnesení.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 38
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
39. (35) Veřejná zakázka „Silnice III/2784 Výpřež – Horní Hanychov“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 430/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2784 Výpřež – Horní Hanychov“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/28/2020 „Silnice III/2784 Výpřež – Horní
Hanychov“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 5.542.754,40 Kč bez DPH, tj. 6.706.732,82 Kč včetně
DPH, a méněpráce ve výši 7.623.313,08 Kč bez DPH, tj. 9.224.208,83 Kč včetně DPH,
čímž dojde k ponížení celkové ceny o částku 2.080.558,68 Kč bez DPH, tj. 2.517.476 Kč včetně
DPH, na celkovou částku 68.416.606,36 Kč bez DPH, tj. 82.784.093,70 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 39
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (36) Zahájení veřejné zakázky „TDI - Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka
s I/14, 1. etapa“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 431/21/RK
Zahájení veřejné zakázky „TDI - Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14,
1. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „TDI - Silnice II/292 Benešov u Semil
- křižovatka s I/14, 1. etapa“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Vladimír Petera, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/711/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 40
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.
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41. (37) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/292 Benešov u Semil
- křižovatka s I/14, 1. etapa“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 432/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/292 Benešov u Semil
- křižovatka s I/14, 1. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP - Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14,
1.etapa“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Vladimír Petera, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/710/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2.
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hlasování č. 41

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2021
zdržel se
0
byl přijat

42. (38) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/27246 Křižany
po křižovatku s III/2784“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 433/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní
stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náměstek Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,

schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/714/2021
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 04. 2021
hlasování č. 42
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

43. (39) Zahájení veřejné zakázky „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že akce bude probíhat
pod úplnou uzavírkou, protože součástí akce je rekonstrukce dvou mostů.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 434/21/RK
Zahájení veřejné zakázky „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
Ing. Vladimír Petera, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
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2.

závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/712/2021

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 43
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (40) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 435/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDI - Silnice II/268 Mimoň - hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb
technického dozoru investora pro dopravní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník: Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2.
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závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/708/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 44
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

45. (41) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 436/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje,
2. etapa“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník: Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2.
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smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/707/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 45
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

46. (42) Zahájení zadávacího řízení „Most ev.č. 2914-5 Bulovka“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 437/21/RK
Zahájení zadávacího řízení „Most ev.č. 2914-5 Bulovka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 2914-5 Bulovka“, ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správ silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/683/2021
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 46
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (43) Zahájení zadávacího řízení „Most ev.č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 438/21/RK
Zahájení zadávacího řízení „Most ev.č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“,
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
Ing. Martin Verner, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,

schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/699/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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hlasování č. 47

pro

7

proti

0

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

48. (44) Veřejná zakázka „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká - Oprava
komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“ – dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o opravu komunikace
a výstavbu chodníků. Akce se realizuje společně s městem Hrádek nad Nisou a Severočeskou
vodárenskou společností, a.s. Doplnil, že vinou Severočeské vodárenské společnosti, a.s., došlo
na stavbě k velkým problémům, díky posunu sítě, které v komunikaci byly umísteny.
Čímž vznikl problém Libereckému kraji, jakožto investorovi. Dochází tak k navýšení ceny.
Navrhl změnu projedná a usnesení rozšířit o možnost prověření vzniklých škod.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 439/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká - Oprava komunikace
a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/172/2020 na akci A „Silnice III/2716
Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká“ uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým
krajem a společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05
560, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 2.918.877,53 Kč bez DPH, tj. 3.531.841,81 Kč
včetně DPH, méněpráce ve výši 35.723,20 Kč bez DPH, tj. 43.225,07 Kč včetně DPH,
odchylka programu ASPE ve výši 0,01 Kč, čímž dojde k navýšení celkové ceny
na 26.063.154,34 Kč bez DPH, tj. 31.536.416,75 Kč včetně DPH
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
Termín: 15. 04. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
ve spolupráci s odborem právním, prověření případného vzniku škody Libereckému kraji,
z důvodu nepředání staveniště od zhotovitele investora inženýrských sítí a tím spojených
víceprací,
Termín: 30. 06. 2021
c) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
od Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.. stanovisko, zda-li stavební práce
od zhotovitele inženýrských sítí nezpůsobí sníženou živostnost vozovky silnice.
hlasování č. 48

pro

7

proti

0

Termín: 30. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

49. (45) Smlouva č. 259/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 – „Silnice III/29020 – Liberec, úsek
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od křižovatky s ulicí Zhořelecká až po ulici Klášterní“ a „Okružní křižovatka III/29024
Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 440/21/RK
Smlouva č. 259/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2021 – „Silnice III/29020 – Liberec, úsek od křižovatky
s ulicí Zhořelecká až po ulici Klášterní“ a „Okružní křižovatka III/29024 Jablonec nad
Nisou (Ostrý roh)“
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská
278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, na rok 2020 ve výši 27.248.000 Kč,
b) smlouvu číslo OLP/682/2021 (číslo poskytovatele: 259/2021) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ve výši
27.248.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury,
se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
smlouvu číslo OLP/682/2021 (číslo poskytovatele: 259/2021) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ve výši
27.248.000 Kč, uzavíranou mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, a Libereckým krajem, Martinu Půtovi,
hejtmanovi, k podpisu,
Termín: 15. 04. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
vyčerpání finančních prostředků vyplývajících ze smlouvy OLP/682/2021 (číslo
poskytovatele: 259/2021) na realizaci stavební akce Okružní křižovatka III/29024
Jablonec nad Nisou (Ostrý roh) ve výši 2.248.000 Kč,
Termín: 30. 06. 2021
c) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
z důvodu dočerpání dotace v roce 2021 převod finančních prostředků ve výši
25.000.000 Kč vyplývajících ze smlouvy OLP/682/2021 (číslo poskytovatele: 259/2021)
na financování silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji v roce 2021 v rámci (ISPROFOND
5511120003).
hlasování č. 49

pro

7

proti

0

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

50. (46) Smlouva č. 134/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 – „II/288 Podbozkov – Cimbál“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o převod financí
z loňského roku a jejich použití na dokončení akce.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 441/21/RK
Smlouva č. 134/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2021 – „II/288 Podbozkov – Cimbál“
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská
278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, na rok 2021 ve výši 21.542.267,67 Kč,
b) smlouvu číslo OLP/681/2021 (číslo poskytovatele: 134/2021) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ve výši
21.542.267,67 Kč, mezi Libereckým krajem, Státním fondem dopravní infrastruktury,
se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, a Krajskou správou silnic
Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec 6, na rekonstrukci silnice II/288 Podbozkov – Cimbál
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic
a
veřejných
zakázek,
předložit
smlouvu
číslo
OLP/681/2021
(číslo
poskytovatele: 134/2021) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2021 ve výši 21.542.267,67 Kč, uzavíranou mezi Státním
fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508, Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, a Libereckým krajem, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu,
Termín: 15. 04. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic
a veřejných zakázek zajistit realizaci akce v souladu se smlouvou číslo OLP/681/2021
(číslo poskytovatele: 134/2021) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ve výši 21.542.267,67 Kč.
hlasování č. 50

pro

7

proti

0

Termín: 31. 01. 2022
zdržel se
0
byl přijat

51. (47) Majetkoprávní operace – podnájemní smlouva o užívání areálu autodromu
Sosnová u České Lípy
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že došlo ke změně ceny v denní
taxe, a to z důvodu omezení činnosti kvůli bezpečnostním opatřením COVID-19 a společnost
AUTODROM PROMOTION, s.r.o., není schopna v rámci podnájmu poskytnout dotovanou
cenu jako v letech minulých, proto došlo k navýšení.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 442/21/RK
Majetkoprávní operace – podnájemní smlouva o užívání areálu autodromu Sosnová
u České Lípy
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) podnájem provozního areálu autodromu Sosnová u České Lípy (pozemky p.č. 512/5,
524/12, 524/18, 524/20, 524/28, 524/35 a 524/43 v k.ú. Sosnová u České Lípy - výcviková
plocha) a (pozemky p. č. 512/1 a 524/18 v k. ú. Sosnová u České Lípy - objekt školícího
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střediska) od společnosti AUTODROM PROMOTION s.r.o., se sídlem Lindnerova
998/6, 180 00 Praha 8, IČ 25446941, za účelem pořádání kurzů bezpečného ovládání
motocyklu Učme se přežít za podnájemné ve výši 108.900 Kč (slovy:
jednostoosmtisícdevěset korun českých) bez DPH za užívání areálu ve dnech 6. 6. 2021
a 7. 6. 2021,
b) předložený návrh smlouvy o podnájmu číslo OLP/590/2021, uzavřené mezi Libereckým
krajem a společností AUTODROM PROMOTION s.r.o.
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
po schválení, předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 20. 04. 2021
hlasování č. 51
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (93) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II.
a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že překlep ve slově investiční,
bude opraven po projednání.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 443/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2021 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve
vlastnictví Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, na rok 2021 ve výši 18.307.709,88 Kč
na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje,
b) smlouvu číslo OLP/704/2021 (číslo poskytovatele: 259S/2021) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021ve výši
18.307.709,88 Kč, mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury,
se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
smlouvu číslo OLP/704/2021 (číslo poskytovatele: 259S/2021) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ve výši
18.307.709,88 Kč, uzavíranou mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, a Libereckým krajem, Martinu Půtovi,
hejtmanovi, k podpisu,
Termín: 15. 04. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
realizaci a profinancování akcí v souladu se smlouvou číslo OLP/704/2021
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(číslo poskytovatele: 259S/2021) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021.
hlasování č. 52

pro

7

proti

0

Termín: 31. 01. 2022
zdržel se
0
byl přijat

53. (94) 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
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že po debatě s M. Půtou
navrhuje změnu po projednání, a to navržení příspěvku Libereckého kraje 100.000 Kč. Dodal,
že vlak z velké části projíždí právě přes Liberecký kraj.
Proběhla krátká diskuze.
Bez připomínek či další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 444/21/RK
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
Rada 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, 190 16 Praha 9, IČ 27423069, na projekt pod názvem „Lužickohorský rychlík 2021“,
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 96/21, kterým se v kapitole 917 06
– Transfery, odbor dopravy:
a) snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL“
ve výši 335.000 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 335.000 Kč, a to na akce:
- Historickým vlakem Českým rájem“ o částku 235.000 Kč,
- Lužickohorský rychlík 2021 o částku 100.000 Kč,
2.

s poskytnutím 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
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu

Účel projektu

1.
49294211
Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01
Turnov

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 bezkontaktní
karty OPUSCARD. Konkrétně se bude jednat
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o prázdninové jízdy Českým rájem na území Libereckého
kraje v období od 5. 6. 2021 – 4. 9. 2021.

Název parametru
projektu

Měrná jednotka

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

3.

historický nebo motorový vlak
vlak na Výlet na Tábor
historický autobus
plakát A3
skládací leták
údržba kolejových vozidel
den
den
den
ks
ks
Kč
9
9
3
600
3000
28000
235.000

100
235.000
neinvestice
1. 1. 2021 – 30. 11. 2021

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci podpory
propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard č. OLP/684/2021, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a spolkem Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní
1109, 511 01 Turnov, IČ 49294211,

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
100.000 Kč:
2.
Poř. číslo
27423069
IČ
Příjemce dotace/
KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016 Praha 9
žadatel/sídlo
Lužickohorský rychlík 2021
Název projektu
Účel projektu

Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických
jízd historických kolejových vozidel vč. propagace Libereckého kraje,
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integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen
„IDOL“) a krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se bude
jednat o provozní sezónu pravidelného nového rekreačního vlaku
Lužickohorský rychlík 2021 z Prahy do Máchova kraje,
na Českolipsko, do Lužických hor a Českého Švýcarska v trase Praha
hl. n. – Mladá Boleslav hl. n. – Doksy - Česká Lípa – Jedlová – Krásná
Lípa – Mikulášovice dol. n. a zpět. Provozní období bude o víkendech
a státních svátcích v období od 27. 3. do 31. 10. 2021.
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)
Požadovaný podíl
dotace na nákladech
projektu (%)
Navrhovaný podíl
dotace na nákladech
projektu (%)
Požadovaná max.
výše dotace (Kč)
Navrhovaná max.
výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

Provozní dny vlaku
den
70
496.000

100

20,1613
496.000
100.000
neinvestice
27. 3. 2021 – 30. 11. 2021

a to za podmínek schválení RO č. 96/21 zastupitelstvem kraje,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci podpory propagace
Libereckého kraje, IDOL a Opuscard č. OLP/685/2021, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a společností s ručením omezeným KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016 Praha
9, IČ 27423069
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje poskytnutí dotace z rozpočtu do výše 235.000 Kč
žadateli Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. k rozhodnutí a změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 96/21 a smlouvu č. OLP/684/2021 ke schválení,
2.

Termín: 30. 03. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy,
informovat o přijatém usnesení příjemce dotace KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336,
19016 Praha 9.
hlasování č. 53

pro

7

proti

0
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54. (96) Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 445/21/RK
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém
kraji v roce 2020,
souhlasí
se zadáním rozšíření databáze silniční zeleně u silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji
prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o.
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci,
Termín: 30. 03. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
orgánům kraje návrh změny rozpočtu – rozpočtové opatření, kterým bude řešeno
financování zadání rozšíření databáze silniční zeleně u silnic II. a III. třídy v Libereckém
kraji.
hlasování č. 54

pro

7

proti

0

Termín: 30. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

55. (97) Zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 446/21/RK
Zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) zprávu o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji,
b) výzvu Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 26. ledna 2021, ve věci provedení opatření
na mostech ve vlastnictví Libereckého kraje vedoucích nad dálnicí D 10
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit zprávu
o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji, Zastupitelstvu Libereckého kraje
jako písemnou informaci.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 55
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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56. (102) 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.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že do materiálu byla doplněna
analýza, která stanovuje další postup v oblasti Českolipska vnitřním dopravcem. Dodal,
že pokud dojde k úsporám, tak finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu Libereckého
kraje. Jedná se o nákup nových autobusů za příznivou cenu a v materiálu je uveden i znalecký
posudek.
Ing. Miklík poděkoval za vysvětlení a upřesnění materiálu.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 447/21/RK
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.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 97/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor z akce
„Rezerva vnitřní dopravce - Západ“ o částku 60.000.000 Kč,
b) 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,
2.

s příplatkem 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“),

3.

s návrhem Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti
č. OLP/742/2021 mezi společností Autobusy LK a Libereckým krajem, IČO: 70891508,
jako jediným společníkem Autobusy LK, jejímž předmětem je příplatek Libereckého
kraje mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK ve výši 60.000.000 Kč, („Smlouva
o poskytnutí příplatku“)

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/21, smlouvu a majetkový vklad k projednání a rozhodnutí
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 56
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (48) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Ocenění společnosti MMN, a.s.“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že se jedná o výjimku na přímé
zadání veřejné zakázky malého rozsahu.
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Mgr. Anton uvedl, že k dispozici je pouze ohodnocení společnosti starší než jeden rok, proto
je nutné udělat aktuální ocenění.
Ing. Vinklátová požádala o rozepsání zkratky MMN, a.s., do materiálu.
Mgr. Chýle doplnil, že se jedná o oficiální název uvedený v obchodím rejstříku.
Bez dalších připomínek či další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 448/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Ocenění společnosti MMN, a.s.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Ocenění společnosti MMN, a.s.“, a to účastníku
APELEN Valuation a.s., znalecký ústav, IČO: 24817953, se sídlem Nad Okrouhlíkem 14,
Praha 8, 182 00, za nabídkovou cenu 250.000 Kč bez DPH, 302.500 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 2, odst. 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku
1. odst. 5,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/730/2021 mezi Libereckým krajem a společností
APELEN Valuation a.s., znalecký ústav, IČO: 24817953, se sídlem Nad Okrouhlíkem 14,
Praha 8, 182 00
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 57
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (50) Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o bezúplatném převodu a darovací
smlouvy č. j. OLP/4154/2019 – pozemky v k. ú. Hajniště pod Smrkem, k. ú. Horní Řasnice
a k. ú. Jindřichovice pod Smrkem
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že zdržení bylo dáno
organizačními změnami na straně státního podniku Lesy České republiky.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 449/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o bezúplatném převodu a darovací smlouvy
č. j. OLP/4154/2019 – pozemky v k. ú. Hajniště pod Smrkem, k. ú. Horní Řasnice a k. ú.
Jindřichovice pod Smrkem
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 1576/20/RK ze dne 8. 9. 2020
schvaluje
předložený upravený návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a darovací
smlouvy číslo OLP/4154/2019 mezi Libereckým krajem a státním podnikem Lesy České
republiky, týkající se:
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a) darování části p. p. č. 364/1 díl „i+j“ o výměře 366 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, vymezené geometrickým plánem č. 241-87/2017 ze dne 3. 12. 2017, nacházející
se v k. ú. Hajniště pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidované na listu
vlastnictví č. 815 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, a dále části p. p. č. 1691 díl „a“
o výměře 147 m2, části p. p. č. 1691 díl „b“ o výměře 184 m2, části p. p. č. 1691 díl „d“
o výměře 199 m2, části p. p. č. 1691 díl „f“ o výměře 38 m2, části p. p. č. 1691 díl „h“
o výměře 1493 m2, části p. p. č. 1691 díl „k“ o výměře 603 m2, části p. p. č. 1691 díl „m“
o výměře 735 m2, části p. p. č. 1691 díl „q“ o výměře 9852 m2, vše ostatní plocha, způsob
využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 325-87/2017 ze dne 8. 12. 2017,
nacházejících se v k. ú. Horní Řasnice, obci Horní Řasnice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 93 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, ČR - Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO 42196451, hodnota daru dle účetní evidence činí 256.452 Kč (slovy: dvě stě padesát
šest tisíc čtyři sta padesát dva korun českých), jedná se o pozemky, na kterých se nachází
les a zasahují do komplexu s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.,
b) bezúplatného nabytí části p. p. č. 383 díl „b“ o výměře 2 m2, části p. p. č. 384 díl „c“
o výměře 0,09 m2, části p. p. č. 388 díl „d+e+f+g“ o výměře 403 m2, vše lesní pozemek,
vymezených geometrickým plánem č. 241-87/2017 ze dne 3. 12. 2017, části p. p. č. 386
díl „a“ o výměře 44 m2, lesní pozemek, vymezené geometrickým plánem č. 242-87/2017
ze dne 19. 11. 2017, nacházejících se v k. ú. Hajniště pod Smrkem, obci Nové Město
pod Smrkem, evidovaných na listu vlastnictví č. 3 u Katastrálního Frýdlant, části
p. p. č. 1292/3 díl „x“ o výměře 23 m2, části p. p. č. 1294 díl „y“ o výměře 192 m2, části
p. p. č. 1295 díl „z“ o výměře 1512 m2, části p. p. č. 1342/1 díl „a1“ o výměře 189 m2,
části p. p. č. 1343 díl „b1“ o výměře 487 m2, části p. p. č. 1455/3 díl „c1“ o výměře
310 m2, části p. p. č. 1456/1 díl „d1“ o výměře 6658 m2, vše lesní pozemek, vymezených
geometrickým plánem č. 325-87/2017 ze dne 8. 12. 2017, nacházejících se v k. ú. Horní
Řasnice, obci Horní Řasnice, a evidovaných na listu vlastnictví č. 11 u Katastrálního
pracoviště Frýdlant, a dále p. p. č. 931 o výměře 2709 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, části p.p.č. 934 díl „a+b“ o výměře 178 m2, lesní pozemek,
vymezených geometrickým plánem č. 480-87/2017 ze dne 25. 11. 2017, nacházejících
se v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, obci Jindřichovice pod Smrkem, evidovaných
na listu vlastnictví č. 3 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR – Lesy České
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, IČO 42196451, účetní hodnota pozemků činí 46.119,70 Kč (slovy: čtyřicet šest
tisíc sto devatenáct korun českých sedmdesát haléřů), pozemky byly trvale dotčeny
v rámci stavby „Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 58
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (51) Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 5 smlouvy o nájmu OLP/43/2018
– pronájem nebytových prostor v budově č. p. 525 („E“) v k. ú. Liberec ARR – Agentuře
regionálního rozvoje spol. s r. o. – zrušení telefonní linky
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o zrušení telefonní
linky, nájemce již pevnou linku nepoužívá.
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Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 450/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 5 smlouvy o nájmu OLP/43/2018
– pronájem nebytových prostor v budově č. p. 525 („E“) v k. ú. Liberec ARR – Agentuře
regionálního rozvoje spol. s r. o. – zrušení telefonní linky
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) změnu Nájemní smlouvy č. j. OLP/43/2018 mezi Libereckým krajem a ARR-Agenturou
regionálního rozvoje, spol. s. r. o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01
Liberec, IČO 48267210, týkající se pronájmu nebytových prostor nacházejících
se v 5. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná stavba (budova
„E“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního pracoviště Liberec, za nájemné ve výši 1.570 Kč za m2/rok za nebytové
prostory, a to zrušení pronájmu telefonní linky uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou
součástí smlouvy, s platností od 1. 1. 2021,
b) předložený návrh dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. j. OLP/43/2018 mezi Libereckým
krajem a ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s. r. o., včetně přílohy č. 2
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení dodatku
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 59
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (52) Převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi
Libereckého kraje v gesci odboru sociálních věcí
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o oddělení pozemků
od příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, které jsou potřeba
pro příspěvkovou organizaci APPOS Liberec.
Mgr. Tulpa uvedl, že s rozdělením souhlasí.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 451/21/RK
Převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje
v gesci odboru sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s ukončením 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. 4130-1107/2020 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
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pozemků dle účetní evidence činí 6.272.386 Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát
dva tisíc tři sta osmdesát šest korun českých),
b) se svěřením 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. 4130-1107/2020 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 milionů dvě stě sedmdesát
dva tisíc tři sta osmdesát šest korun českých)
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit návrh na ukončení správy
a nového svěření nemovitého majetku k hospodaření k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 30. 03. 2021
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, se sídlem U Sila 321, 463 121 Liberec 30, IČO 71220038,
a příspěvkové organizace APOSS Liberec, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec,
IČO 71220071.
hlasování č. 60

pro

7

proti

0

Termín: 31. 10. 2021
zdržel se
0
byl přijat

61. (53) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace – stavební práce“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Upozornil, že došlo ke snížení ceny
soutěží. Navrhl, nechat zpracovat návrh zateplení architektem.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 452/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace – stavební práce“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hodnocení nabídek probíhalo per rollam prostřednictvím emailu,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny
a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace – stavební práce“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost Pozemní stavitelství s.r.o.,
se sídlem Ruprechtická 538, 460 01 Liberec, IČO: 27298370, za nabídkovou cenu
10.089.279,93 Kč bez DPH, tj. 12.208.028,72 Kč včetně DPH,
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schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/4090/2020 mezi Libereckým krajem a společností
Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická 538, 460 01 Liberec, IČO: 27298370
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 61
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení
energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že byly podány dvě nabídky.
Mgr. Staněk požádal o úpravu po projednání důvodové zprávy, v nabídce č. 1 opravu
obchodního jména společnosti V A R I A s.r.o.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 453/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení
energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hodnocení nabídek probíhalo per rollam prostřednictvím emailu,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Snížení energetické náročnosti budovy jídelny
a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
investora pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění
staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 46712143, za nabídkovou
cenu 149.000 Kč bez DPH, tj. 180.290 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/5/2021 mezi Libereckým
krajem a společností V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem
Rooseveltova 1804/2, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 46712143
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 62
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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63. (55) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení
energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 454/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení
energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hodnocení nabídek probíhalo per rollam prostřednictvím emailu,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy jídelny
a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka HOME
HELPER s.r.o., se sídlem Luční 585, 29442 Luštěnice, IČO: 07626223, za nabídkovou cenu
39.000 Kč bez DPH, tj. 47.190 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/6/2021 mezi Libereckým krajem a společností HOME HELPER s.r.o., se sídlem Luční
585, 29442 Luštěnice, IČO: 07626223
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 63
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (56) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP
- Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že komise vyzvala jednoho
z účastníků o vyjádření ohledně délky praxe, odpověď dodána nebyla, z toho důvodu byl
účastník vyloučen. Dodal, že tento účastník neposkytl ani nejvhodnější nabídku dle hodnotících
kritérií.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 455/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Rekonstrukce
objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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1.

2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Rekonstrukce objektu domu čp. 72,
Skálova ulice Turnov - Etapa I.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“,
a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01
Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 42.000 Kč bez DPH, tj. 50.820 Kč včetně
DPH,
o vyloučení účastníka veřejné zakázky „BOZP - Rekonstrukce objektu domu čp. 72,
Skálova ulice Turnov - Etapa I.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“,
a to společnost Building management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03
Hradec Králové, IČO 28812999, dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – účastník neobjasnil
údaje z nabídky na základě žádost dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů),

schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/50/2021 mezi Libereckým krajem a dodavatelem INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 64
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
65. (57) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI
- Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že přišlo 5 nabídek, hodnotící
komise vyzvala k odůvodnění nabídkové ceny z důvodu podezření na nízkou nabídkovou cenu.
Zdůvodnění bylo dostačující.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 456/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Rekonstrukce
objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice
Turnov - Etapa I.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického
dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“, a to D.stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13, 463 44
Sychrov, IČO 28662482, za nabídkovou cenu 72.000 Kč bez DPH, tj. 87.120 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/51/2021 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem D.stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13, 463 44 Sychrov, IČO 28662482
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 65
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (58) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu domu
čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že nedošlo z administrativních
důvodů k vyloučení nabídek, které přesáhly maximální cenu. Dodal, že množství nabídek bylo
dostatečné a jediným kritériem byla výše ceny.
Mgr. Staněk doplnil, že se jedná o zjednodušení procesu.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 457/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu domu čp. 72,
Skálova ulice Turnov - Etapa I.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice
Turnov - Etapa I.“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to účastníka SPIDERS,
s.r.o., se sídlem Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 27290581,
za nabídkovou cenu 2.298.638,99 Kč bez DPH, tj. 2.781.407,63 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/16/2021 mezi Libereckým krajem a společností SPIDERS,
s.r.o., se sídlem Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 27290581
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 66
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (59) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov,
p. o.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že hodnotícím kritériem byla
cena (60 %), délka praxe (15 %) a referenční zakázky (25 %).
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 458/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
- Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Centrum
odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to účastníka Sinc s.r.o., se sídlem Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČO: 28814878,
za nabídkovou cenu 1.590.000 Kč bez DPH, tj. 1.923.900 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3974/2020 mezi Libereckým krajem
a společností Sinc s.r.o., se sídlem Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČO: 28814878
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 67
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (60) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla
z primárních a sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě statutárního města Liberec“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že platnost smluv bude na dobu
neurčitou.
Mgr. Staněk uvedl, že se jedná o příspěvkové organizace, které odebírají teplo od Teplárny
Liberec, a.s. Požádal po projednání o úpravu důvodové zprávy kvůli překlepu v roce zákona
505.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 459/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla z primárních
a sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě statutárního města Liberec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla z primárních
a sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě statutárního města Liberec " v jednacím řízení
bez uveřejnění, v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, oslovením jednoho dodavatele, Teplárna Liberec, a.s., se sídlem
Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 62241672,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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hodnotící komisi ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky
Mgr. Tulpa Petr, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Nesvadba Drahomír, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Stříbrná Michaela, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Krejčová Michaela, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
náhradník: Ing. Tichý Jiří, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Ing. Petr Malý, energetický manažer,
náhradník: Mgr. Staněk Petr, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku
schvaluje
text Zadávací dokumentace
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 05. 2021
hlasování č. 68
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

69. (92) Veřejná zakázka malého rozsahu „Renovace hygienického zařízení (toalet)
– SPŠT Jablonec nad Nisou - Věž B - stavební práce“ – dodatek č. 2
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 460/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Renovace hygienického zařízení (toalet) – SPŠT
Jablonec nad Nisou - Věž B - stavební práce“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/182/2020, uzavíraný analogicky
dle ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STYLSTAV Liberec
s.r.o., se sídlem Dlouhá 55, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 25426541,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 69.978,81 Kč bez DPH, tj. 84.674,36 Kč vč. DPH
a méněpráce ve výši 40.130 Kč bez DPH, tj. 48.557,30 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení
celkové ceny na 2.618.868,39 Kč bez DPH, tj. 3.168.830,75 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 10. 04. 2021
hlasování č. 69
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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70. (61) Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní
rok 2019/2020
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že byl požádán M. Půtou
o manažersko-politický rozbor a v úterý jej předloží zastupitelstvu kraje.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 461/21/RK
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2019/2020
Rada 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 Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 70
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (62) 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
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Princová uvedla, že kraj musí ze zákona zřizovat školy pro děti se zdravotním postižením.
Dodala, že již dříve došlo k dohodě a v místech, kde je to nevýhodné nebo, kde obce samy
zřizují speciální školy, se dostávají příspěvky na děti se zdravotním postižením. Obcím nebyly
převzaty zřizovatelské funkce.
Proběhla krátká diskuze k nárůstu počtu dětí se zdravotním postižení a zpřesnění diagnóz.
Bez dalších připomínek či další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 462/21/RK
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
Rada kraje po projednání
souhlasí
A. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 85/21, kterým se upravují kapitoly
914 04 – působnosti a 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
a to následovně:
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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:
I.

1.
2.

snížení specifického ukazatele: číslo akce 04800880000 – Systémová podpora vzdělávání
žáků ve speciálních základních školách ve výši 1.115.460 Kč,
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) 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,
c) 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,
d) 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,
e) 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,
f) číslo akce 04811942452 s názvem Základní škola Český Dub, okres Liberec,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 25.000 Kč,
g) 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,
h) 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,
i) 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,
k) 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,
j)
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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,
l)

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,
B. s termínem realizace akcí od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021 u výše uvedených škol, a termínem
realizace akce od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021 u Základní školy praktické a speciální Semily,
příspěvkové organizace,
C. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace pro:
a)

Základní školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, 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,
příspěvková organizace, 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,
D. se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a)

č. OLP/665/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková
organizace, IČ: 72742038, se sídlem Orlí 140/7, 460 01 Liberec,

b) č. OLP/666/2021 mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou
a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace,
IČ: 70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa,
rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 540.000 Kč pro:
a) Mateřskou školu a Základní školu Sluníčko Turnov, příspěvková organizace,
IČ: 71173854, se sídlem Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov, na akci číslo 04811895490
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální, s velikostí parametru počet podpořených žáků 13, ve výši 65.000 Kč,
b) Základní školu a Mateřskou školu Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace,
IČ: 48282545, se sídlem Mírová 81, 471 24 Mimoň, na akci číslo 04811904467
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální, s velikostí parametru počet podpořených žáků 6, ve výši 30.000 Kč,
c) Základní školu a Mateřskou školu, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace,
IČ: 70983127, se sídlem Hartavská 220, 463 34 Hrádek nad Nisou, na akci číslo
04811912302 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
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Základní škola speciální, s velikostí parametru počet podpořených žáků 10, ve výši
50.000 Kč,
d) Základní školu a Mateřskou školu, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace,
IČ: 72744189, se sídlem Fučíkova 430, 463 61 Raspenava, na akci číslo 04811922497
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální, s velikostí parametru počet podpořených žáků 15, ve výši 75.000 Kč,
e) Základní školu a základní školu speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková
organizace, IČ: 72742372, se sídlem Školní náměstí 1000, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
na akci číslo 04811935424 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální, s velikostí parametru počet
podpořených žáků 4, ve výši 20.000 Kč,
f) Základní školu Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ: 70695261,
se sídlem Komenského 46, 463 43 Český Dub, na akci číslo 04811942452 Systémová
podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální,
s velikostí parametru počet podpořených žáků 5, ve výši 25.000 Kč,
g) Základní školu Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace, IČ: 72741996,
se sídlem Tylova 694, 463 65 Nové Město pod Smrkem, na akci číslo 04811952494
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální, s velikostí parametru počet podpořených žáků 2, ve výši 10.000 Kč,
h) Základní školu praktickou a speciální Semily, příspěvková organizace, IČ: 70188408,
se sídlem Jizerská 564, 513 01 Semily, na akci číslo 04811965449 Systémová podpora
vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální,
s velikostí parametru počet podpořených žáků 4, ve výši 20.000 Kč,
i) Základní školu praktickou Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková
organizace, IČ: 70975191, se sídlem náměstí Míru 104, 473 01 Nový Bor, na akci číslo
04811974478 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální, s velikostí parametru počet podpořených žáků 4, ve výši
20.000 Kč,
j) Základní školu speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ: 46745751,
se sídlem Husova 784, 464 01 Frýdlant, na akci číslo 04811982314 Systémová podpora
vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální,
s velikostí parametru počet podpořených žáků 12, ve výši 60.000 Kč,
k) Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, IČ: 71294180, se sídlem
Zborovská 519, 511 01 Turnov, na akci číslo 04811995492 Systémová podpora
vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální,
s velikostí parametru počet podpořených žáků 18, ve výši 90.000 Kč,
l) Základní školu, Komenského, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace,
IČ: 71294171, se sídlem Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí, na akci číslo
04812002329 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální, s velikostí parametru počet podpořených žáků 12, ve výši
60.000 Kč,
m) Základní školu, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, IČ: 70910600, se sídlem
Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, na akci číslo 04812035479
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální, s velikostí parametru počet podpořených žáků 3, ve výši 15.000 Kč,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje,
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schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými školami
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 85/21a poskytnutí dotace pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu,
Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace, a poskytnutí dotace pro Základní
školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 03. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
smluv k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a to za podmínky schválení změny
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/21 Zastupitelstvem Libereckého kraje.
hlasování č. 71

pro

7

proti

0

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

72. (63) 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“
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 463/21/RK
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“
Rada 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 možnosti využití dotace schválené pro rok 2021
v roce 2022,
nesouhlasí
se změnou 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

Název projektu
Původní:

Termín realizace
Původní:
1. 9. 2018 – 5. 3. 2019,
6. 3. 2019 – 5. 3. 2020,
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termín poskytnutí
a výše dotace
Původní:
2019 – 250.000 Kč
2020 – 250.000 Kč
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Jablonec nad
Nisou

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

6. 3. 2020 – 5. 3. 2021

2021 – 250.000 Kč

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

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

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit žádost o změnu projektu k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 72
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

73. (64) Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – informace o plánované
kompletní rekonstrukci areálu školního statku, vybudování hipologického centra Policie
ČR a zázemí pro výuku odborného výcviku žáků
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o materiál
předkládaný zastupitelstvu kraje. Uvedl, že si je vědom připomínek M. Půty a Ing. Miklíka.
Sdělil, že tento bod byl již projednáván, a to v červenci 2020 v rámci informace o COV2,
kde byl doložen i finanční rozbor. Dále uvedl, že bod byl projednáván také v prosinci 2020,
kdy došlo k vyloučení projektu školního statku. Dodal, že se zatím zpracovává studie, ale kvůli
COVID-19 neproběhla poslední pracovní skupina. Data jsou již verifikována a je připraven
návrh na zadání projektové dokumentace. Sdělil, že realizace může proběhnout až po podpisu
memoranda s Policií České republiky. Uvedl, že reálný náklad na rekonstrukci budovy
je výrazně nižší než byl původní odhad.
Ing. Miklík uvedl, že nesouhlasí s formulací „o plánované kompletní rekonstrukci“. Dále
si není jist smysluplností kompletní rekonstrukce. Dodal, že nyní materiál obsahuje částky,
které se týkají celého areálu, sčímž nemůže souhlasit. Sdělil, že z pohledu resortu ekonomiky
a investic, je třeba před úvahou o možné investici do ŠSF, stanovit priority investování v resortu
školství v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2022 až 2025, také v souvislosti se záměrem
výstavby Střední zdravotnické školy Liberec. Dodal, že je vše předčasné, že by mělo být
v řešení pouze vybudování hipologického centra Policie České republiky.
V. Židek uvedl, že je pro vypuštění tabulky z materiálu, v níž chybí budova C a je uvedena
dvakrát budova B.
Proběhla rozsáhlá diskuze k úpravě usnesení a důvodové zprávy.
Ing. Ramzer, jakožto předkladatel, stáhl bod č. 64 z důvodu, že je to neprojednatelné. Sdělil,
že se omluví na zastupitelstvu kraje za nesplnění úkolu. Bod bude předložen znovu, až dojde
k jeho přepracování dle vznesených připomínek.
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74. (65) Souhlas s podáním žádostí o podporu z dotačního programu 21. Centra odborné
přípravy na pořízení výukových pomůcek pro příslušné resortní obory pro Střední
zdravotnickou školu a Střední odbornou školu, Česká Lípa, příspěvková organizace
a Střední školu hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 464/21/RK
Souhlas s podáním žádostí o podporu z dotačního programu 21. Centra odborné přípravy
na pořízení výukových pomůcek pro příslušné resortní obory pro Střední zdravotnickou
školu a Střední odbornou školu, Česká Lípa, příspěvková organizace a Střední školu
hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podáním žádostí Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy, Česká Lípa, příspěvková
organizace, a Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace, do národního dotačního titulu 21. Centra odborné přípravy na pořízení výukových
pomůcek pro příslušné resortní obory
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit příslušné přílohy žádostí o dotaci k podpisu hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 73
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

75. (66) Mimořádné čerpání prostředků fondu investic a rezervního fondu u vybraných
příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 465/21/RK
Mimořádné čerpání prostředků fondu investic a rezervního fondu u vybraných
příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 450.000 Kč na nátěr střechy
Domova mládeže a s mimořádným čerpáním prostředků rezervního fondu ve výši
262.570 Kč na nákup 10 ks sestav počítač + klávesnice pro počítačovou učebnu
u příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, IČ: 60252766,
b) s mimořádným čerpáním fondu investic ve výši 143.990 Kč na úhradu zpracování
podkladů a vlastního návrhu úpravy okolí budovy na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 31
Zeyerova – okolí“ u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, IČ: 46749799,
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c) s mimořádným převodem prostředků rezervního fondu ve výši 1.200.000 Kč do fondu
investic a s mimořádným čerpáním fondu investic v celkové výši 1.200.000 Kč, konkrétně
ve výši 410.000 Kč na opravu podlah v učebnách školy, ve výši 490.000 Kč
na vybudování venkovního hřiště pro tělesnou výchovu, ve výši 150.000 Kč na pořízení
velkoformátového interaktivního displeje pro výuku a ve výši 150.000 Kč na výměnu
hlavního vodovodního řádu v budově u příspěvkové organizace Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace,
IČ: 46748075,
d) s mimořádným čerpáním fondu investic ve výši 190.000 Kč na výmalbu dílen v ulici
J. J. Fučíka 80, Lomnice nad Popelkou u příspěvkové organizace Střední škola, Lomnice
nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, IČ: 15043151,
e) s mimořádným čerpáním rezervního fondu ve výši 200.000 Kč na posílení fondu investic
a s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 250.000 Kč, celkem tedy
ve výši 450.000 Kč na opravu podlahy v jídelně u příspěvkové organizace Dětský domov,
Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace, IČ: 70226458
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit seznámení s přijatým usnesením ředitele příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 15. 04. 2021
hlasování č. 74
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (67) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 466/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 49.000 Kč na úhradu nákladů spojených
s prázdninovými pobyty pro děti z dětského domova od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3,
140 00 Praha 4, IČ: 26721511, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá
– Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 04. 2021
hlasování č. 75
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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77. (68) Účetní závěrka a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2020
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že 7 příspěvkových organizací
se dostalo do ztráty, dojde k analýze a budou vyvozeny důsledky. Doplnil, že k největší ztrátě
došlo
ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Česká Lípa, z důvodu nemožnosti
ubytovávání.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 467/21/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. u Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 29.434,36 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 29.434,36 Kč,
2. u Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši -84.846,80 Kč a jeho přesun na výsledek
hospodaření předcházejících účetních období – neuhrazená ztráta ve výši 84.846,80 Kč,
3. u Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši -44.439,16 Kč a jeho přesun na výsledek
hospodaření předcházejících účetních období – neuhrazená ztráta ve výši 44.439,16 Kč,
4.

5.

u Gymnázia, Tanvald, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 100.239,15 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 100.239,15 Kč,
u Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 81.183,17 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 64.983,17 Kč a do fondu odměn ve výši
16.200 Kč,

6.

u Gymnázia, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 55.079,77 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 55.079,77 Kč,

7.

u Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 181.328,53 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 145.062,82 Kč a do fondu odměn ve výši
36.265,71 Kč,
u Gymnázia, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,

8.
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9.

b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 56.996,27 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 56.996,27 Kč,
u Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 1.656,43 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 1.656,43 Kč,

10. u Gymnázia, Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Jilemnice, příspěvková
organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 278.494,27 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 222.795,42 Kč a do fondu odměn ve výši
55.698,85 Kč,
11. u Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 248.449,68 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 200.449,68 Kč a do fondu odměn ve výši
48.000 Kč,
12. u Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 34.001,11 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 34.001,11 Kč,
13. u Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 82.533,72 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 66.836,09 Kč a do fondu odměn ve výši
15.697,63 Kč,
14. u Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 74.921,47 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 59.937,47 Kč a do fondu odměn ve výši
14.984 Kč,
15. u Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 81.783,63 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 80.903,51 Kč a do fondu odměn ve výši
880,12 Kč,
16. u Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 83.174,52 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 66.539,62 Kč a do fondu odměn ve výši
16.634,90 Kč,
17. u Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace:
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a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 241.736,65 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 193.389,32 Kč a do fondu odměn ve výši
48.347,33 Kč,
18. u Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 265.435,37 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 693,47 Kč a jeho převedení k pokrytí ztráty minulých účetních
období ve výši 264.741,90 Kč,
19. u Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 370.601,69 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 370.601,69 Kč,
20. u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši -31.484,60 Kč a jeho krytí z rezervního fondu
organizace ve výši 31.484,60 Kč,
21. u Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 143.336,62 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 143.336,62 Kč,
22. u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši – 98.419,21 Kč a jeho krytí z rezervního
fondu organizace ve výši 98.419,21 Kč,
23. u Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 71.753,29 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 71.753,29 Kč,
24. u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace:
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 254.661,35 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 213.669,66 Kč a do fondu odměn ve výši
20.048,41 Kč a jeho převod na výsledek hospodaření předcházejících účetních období
– nerozdělený zisk ve výši 20.943,28 Kč,
25. u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 135.313,95 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 129.868 Kč a jeho převod na výsledek hospodaření
předcházejících účetních období – nerozdělený zisk ve výši 5.445,95 Kč,
26. u Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
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a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 1.488.136,09 a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 1.488.136,09 Kč,
27. u Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 1.824.442,97 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 1.524.442,97 Kč a do fondu odměn ve výši
300.000 Kč,
28. u Střední školy, Semily, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 68.143,37 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 54.514,70 Kč a do fondu odměn ve výši
13.628,67 Kč,
29. u Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 1.249.859,40 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 1.249.859,40 Kč,
30. u Střední zdravotnické školy a Středního odborné školy, Česká Lípa, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši -633.188,75 Kč a jeho krytí z rezervního
fondu organizace ve výši 633.188,75 Kč,
31. u Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 130.271,36 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 110.271,36 Kč a do fondu odměn ve výši
20.000,00 Kč,
32. u Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 352.352,24 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 352.352,24 Kč,
33. u Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 974.780,99 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 881.388,01 Kč a do fondu odměn ve výši
93.392,98 Kč,
34. u Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši -319.678,03 Kč a jeho krytí z rezervního
fondu organizace ve výši 319.678,03 Kč,
35. u Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
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b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 1.028.164,21 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu organizace ve výši 1.028.164,21 Kč,
36. u Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 1.167.255,95 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 986.259,64 Kč a do fondu odměn ve výši
180.996,31 Kč,
37. u Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 1.763.931,62 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 1.411.145,62 Kč a do fondu odměn ve výši
352.786 Kč,
38. u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 284.322,20 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 284.322,20 Kč,
39. u Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 179.861,19 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 179.861,19 Kč,
40. u Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 0 Kč,
41. u Základní školy a Mateřské školy při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 544,73 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 544,73 Kč,
42. u Základní školy a Mateřské školy při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 0 Kč,
43. u Základní školy a Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 8.000 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 8.000 Kč,
44. u Základní školy, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 4.500 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 4.500 Kč,
45. u Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 0 Kč,
46. u Základní školy speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace
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a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši -11.106,56 Kč a jeho krytí z rezervního fondu
organizace ve výši 11.106,56 Kč,
47. u Dětského domova, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 186.634,92 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 186.634,92 Kč,
48. u Dětského domova, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 119.622,54 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 95.698,54 Kč a do fondu odměn ve výši
23.924 Kč,
49. u Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy, Krompach 47, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 254.891,72 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 254.891,72 Kč,
50. u Dětského domova, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 818,02 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 818,02 Kč,
51. u Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 556.025,43 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 556.025,43 Kč,
52. u Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 0 Kč,
53. u Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 116.138,08 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 116.138,08 Kč,
54. u Pedagogicko-psychologické poradny, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 317,93 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 317,93 Kč,
55. u Pedagogicko-psychologické poradny, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 4.997,54 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 4.997,54 Kč,
56. u Pedagogicko-psychologické poradny, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 815,88 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 815,88 Kč,
57. u Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra, Semily,
příspěvková organizace
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a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 2.770,27 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 2.770,27 Kč,
58. u Speciálně pedagogického centra logopedického a surdopedického, příspěvková
organizace
a) účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
b) výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 0 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět ředitele jednotlivých příspěvkových
organizací o schválení radou kraje, a to účetní závěrky za rok 2020 a výsledku hospodaření
za rok 2020 a jeho vypořádání.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 76
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (69) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „NAKAP LK II
– 3D skener“ Střední průmyslovou školou stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 468/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „NAKAP LK II – 3D
skener“ Střední průmyslovou školou stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „NAKAP LK II – 3D
skener“ Střední průmyslovou školou stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 04. 2021
hlasování č. 77
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (70) Poskytnutí OOP (ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
zaměstnancům škol určených hejtmanem Libereckého kraje k péči o děti rodičů
vybraných profesí v době nouzového stavu
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Miklík dodal, že byly problémy s tabulkami, nyní jsou již všechny sjednoceny.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 469/21/RK
Poskytnutí OOP (ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
zaměstnancům škol určených hejtmanem Libereckého kraje k péči o děti rodičů
vybraných profesí v době nouzového stavu
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
a) bezúplatném převodu OOP (ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
v hodnotě 47,19 Kč včetně DPH/1 ks pro zabezpečení ochrany zaměstnanců níže
uvedených škol určených hejtmanem Libereckého kraje k péči o děti rodičů vybraných
profesí v době nouzového stavu zřizovaných Libereckým krajem

Obce

Zřizovatel

IČO
školy

Název školy

Počet
pracovníků

Počet
balíků

Počet
nanomasek

Cena
(v Kč)

Liberec

Kraj

671274

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

10

20

500

23 595

b) poskytnutí OOP (ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe Web R) v hodnotě
47,19 Kč včetně DPH/1 ks pro zabezpečení ochrany zaměstnanců níže uvedených škol
určených hejtmanem Libereckého kraje k péči o děti rodičů vybraných profesí v době
nouzového stavu zřizovaných obcemi a soukromými zřizovateli na území Libereckého
kraje

Obce

Česká
Lípa

IČO
školy

Název školy

Obec

46750045

Základní škola, Česká Lípa, 28. října
2733, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

831298

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa,
Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

49864548

Samostatná školní jídelna, 28. října,
Česká Lípa

10

20

500

23 595

Obec

70695253

Mateřská škola Český Dub, příspěvková
organizace,

10

20

500

23 595

Obec

70695261

Základní škola, Český Dub, okres
Liberec

10

20

500

23 595

Obec

Základní škola, Základní umělecká škola
63154617 a Mateřská škola, Frýdlant, okres
Liberec, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Zřizovatel

Počet
pracovníků

Počet
balíků

Počet
nanomasek

Cena
(v Kč)

Český
Dub

Frýdlant
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Obec

Základní škola Lidická, Hrádek nad
70983003 Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec,
příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

Mateřská škola, Hrádek nad Nisou,
70983135 Liberecká 607, okres Liberec,
příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

Základní škola Jablonec nad Nisou 72743034 Mšeno, Mozartova 24, příspěvková
organizace

10

20

500

23 595

Obec

Mateřská škola Jablonec nad Nisou 72048174 Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková
organizace

10

20

500

23 595

Obec

72048107

Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Jugoslávská 13, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

854697

Základní škola Jilemnice, Komenského
288, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

71011170

Mateřská škola Jilemnice, příspěvková
organizace

10

20

500

23 595

Obec

854760

Základní škola a Mateřská škola
Studenec, okres Semily, příspěvková
organizace

10

20

500

23 595

Obec

65642376

Základní škola, Liberec, ul. 5. května
64/49, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

Mateřská škola "Motýlek", Liberec,
72743221 Broumovská 840/7, příspěvková
organizace

10

20

500

23 595

Hrádek
nad Nisou

Jablonec
nad Nisou

Jilemnice

Liberec

Soukromý

28725611

Mateřská škola U Bílého králíka, s.r.o.,
Odloučené pracoviště KNofLík v Liberci

10

20

500

23 595

Obec

854751

Základní škola T. G. Masaryka Lomnice
nad Popelkou

10

20

500

23 595

Obec

72742615

Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad
Popelkou, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Mimoň

Obec

48282545

Základní škola a Mateřská škola Mírová
81, Mimoň, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Nový Bor

Obec

Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy
46750461 Němcové 539, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Lomnice
nad
Popelkou
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Obec

Mateřská škola „Klíček", Nový Bor,
Svojsíkova 754, okres Česká Lípa,
72744049 příspěvková organizace, odloučené
pracoviště Mateřská škola "Srdíčko",
Palackého 144, Nový Bor

Rokytnice
nad
Jizerou

Obec

70151504

Semily

Obec

854824

Obec

10

20

500

23 595

Dům dětí a mládeže Pod Střechou,
příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Waldorfská základní škola a střední
škola Semily, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

43257089

Základní škola Tanvald, Sportovní 576,
příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

72743441

Mateřská škola Tanvald, U Školky 579,
příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

00854794

Základní škola Turnov, Skálova 600,
příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

71173854

Mateřská škola a Základní škola
Sluníčko Turnov, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

70694982

Základní škola Železný Brod,
Pelechovská 800, příspěvková organizace

10

20

500

23 595

Obec

70694974

Základní škola Železný Brod, Školní 700,
příspěvková organizace

10

20

500

23 595

300

600

15 000

707 850

Tanvald

Turnov

Železný
Brod

Celkem

schvaluje
a) vzor předávacího protokolu k poskytnutí ochranných nanomasek z nano-textilie
AntiMicrobe Web R pro ochranu zaměstnanců škol určených hejtmanem Libereckého
kraje k péči o děti rodičů vybraných profesí v době nouzového stavu zřizovaných
Libereckým krajem,
b) vzor darovací smlouvy o poskytnutí OOP (ochranných nanomasek z nano-textilie
AntiMicrobe Web R) pro ochranu zaměstnanců škol určených hejtmanem Libereckého
kraje k péči o děti rodičů vybraných profesí v době nouzového stavu zřizovaných obcemi
a soukromými zřizovateli na území Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovacích smluv
o poskytnutí věcného daru, Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 78
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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80. (71) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka
pracoviště hydrauliky a výukového systému automatizace a výrobní technologie“ Střední
průmyslovou školou technickou, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvkovou
organizací
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 470/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka pracoviště
hydrauliky a výukového systému automatizace a výrobní technologie“ Střední
průmyslovou školou technickou, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvkovou
organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka pracoviště
hydrauliky a výukového systému automatizace a výrobní technologie“ Střední
průmyslovou školou technickou, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvkovou
organizací v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 79
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

81. (72) 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.
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 471/21/RK
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.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Frýdlantské strojírny Rasl a syn a.s., se sídlem Žitavská 909, Frýdlant,
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Inovace pracoviště pro montáž izolačních
výplní s využitím průmyslového internetu věcí (IIoT)“,
souhlasí
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1) s prodloužením 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 prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
z 20. 5. 2021 na 19. 6. 2021,
2) se zněním 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, 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. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 80
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

82. (73) Rozpočtové opatření č. 82/21 – zapojení účelové dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů na projekt „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se již jedná o třetí zálohu
a celková výše dotace zatím činí cca 11.700.000 Kč.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 472/21/RK
Rozpočtové opatření č. 82/21 – zapojení účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů na projekt „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 82/21, kterým se:
a) navyšují příjmy kraje z titulu přijaté zálohové platby účelové dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy k projektu "Smart Akcelerator II Libereckého kraje"
o celkovou částku 2.550.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů, projekt "Smart Akcelerator II Libereckého kraje" o celkovou
částku 2.550.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 82/21 jako písemnou
informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 81
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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83. (74) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
činnosti Místních akčních skupin v Libereckém kraji
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že příspěvek je každý rok stejný,
závisí na územním rozložení, buďto je příspěvek ve výši 60.000 Kč nebo 120.000 Kč.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 473/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
činnosti Místních akčních skupin v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnné výši 900.000 Kč, níže
uvedeným Místním akčním skupinám do výše:
Příjemce dotace/ žadatel

IČ

Název projektu

LAG Podralsko z.s.

26663015

MAS Brána do Českého ráje
z.s.
MAS „Přiďte pobejt!“ z.s.

27045757

MAS Achát z.s.

27011721

Rozvoj Tanvaldska z.s.

26988607

MAS Frýdlantsko, z.s.

26982773

Místní akční skupina
Podještědí, z.s.
Obecně prospěšná společnost
pro Český ráj
MAS Český sever, z.s.

26660016

26661675

25988417
26983303

Podpora činnosti kanceláře
LAG Podralsko
Podpora MAS Brána do
Českého ráje 2021
Podpora činnosti MAS
„Přiďte pobejt!“ z. s. na rok
2021
Podpora činnosti MAS
Achát z.s. 2021 - provozní
náklady kanceláře
Podpora činnosti MASRT
2021
Rozvoj činnosti MAS
Frýdlantsko
Podpora činnosti MAS
Podještědí, z.s.
Podpora činnosti OPS pro
Český ráj
Podpora činnosti MAS
Český sever - mzdové
výdaje

Dotace v
maximální
výši (Kč)
120.000
60.000
120.000

120.000

120.000
120.000
120.000
60.000
60.000

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
1. č. OLP/651/2021 na projekt „Podpora činnosti kanceláře LAG Podralsko“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a LAG Podralsko z.s., Zahrádky 130, 47101 Zahrádky,
IČ: 26663015,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

č. OLP/652/2021 na projekt „Podpora MAS Brána do Čekého ráje 2021“ uzavíranou mezi
Libereckým krajem a MAS Brána do Českého ráje, z.s., Libuň 27, 50715 Libuň,
IČ: 27045757,
č. OLP/655/2021 na projekt „Podpora činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na rok 2021“
uzavíranou mezi Libereckým krajem a MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Roztocká 500, 514 01
Jilemnice, IČ: 26661675,
č. OLP/657/2021 na projekt „Podpora činnosti MAS Achát z.s. 2021 - provozní náklady
kanceláře“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a MAS Achát z.s., Jenišovice 12, 468 33
Jenišovice, IČ: 27011721,
č. OLP/660/2021 na projekt „Podpora činnosti MASRT 2021“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Rozvoj Tanvaldska z.s., Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43
Jiřetín pod Bukovou, IČ: 26988607,
č. OLP/661/2021 na projekt „Rozvoj činnosti MAS Frýdlantsko“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a MAS Frýdlantsko, z.s., Děkanská 74, 46401 Frýdlant,
IČ: 26982773,
č. OLP/662/2021 na projekt „Podpora činnosti MAS Podještědí, z.s.“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Místní akční skupina Podještědí, z. s., Nám. B. Smetany 10,
463 43 Český Dub, IČ: 26660016,
č. OLP/663/2021 na projekt „Podpora činnosti OPS pro Český ráj“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, Předmětská 286,
507 43 Sobotka, IČ: 25988417,

č. OLP/664/2021 na projekt „Podpora činnosti MAS Český sever - mzdové výdaje“
uzavíranou mezi Libereckým krajem a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47
Varnsdorf, IČ: 26983303
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení
rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování
a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 82
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
9.

84. (75) Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační program“ v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 474/21/RK
Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační program“ v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami 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
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a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání a ke schválení 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.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 83
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

85. (76) Rozpočtové opatření č. 89/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 475/21/RK
Rozpočtové opatření č. 89/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 89/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 215.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III“ v úhrnné výši 136.433,02 Kč na základě odstoupení jednoho příjemce a zbylých
prostředků z vyúčtování již zrealizovaných projektů,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 78.566,98 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 215.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 215.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené
výše:
Registrační číslo žadatele
1674
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Kondenzační kotel na zemní plyn
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

95000,00 Kč
75 %
31.07.2020 - 28.01.2022

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

1675
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
31.07.2020 - 28.01.2022

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
2) zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2064
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
18.01.2021 - 18.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2065
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80%
19.01.2021 - 19.07.2022

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

2066
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80%
19.01.2021 - 19.07.2022

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

2067
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80%
20.01.2021 - 20.07.2022

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

2068
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
20.01.2021 - 20.07.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2069

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

2070

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2071

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
20.01.2021 - 20.07.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
20.01.2021 - 20.07.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80%
21.01.2021 - 21.07.2022

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

2072
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
21.01.2021 - 21.07.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2073
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80%
21.01.2021 - 21.07.2022

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

2074

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2075

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80%
22.01.2021 - 22.07.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80%
23.01.2021 - 23.07.2022

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

2076
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kondenzační kotel na zemní plyn
82500 Kč
75%
23.01.2021 - 23.07.2022

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat smlouvu
o poskytnutí dotace s podpořenými žadateli,
2.

Termín: 30. 04. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 89/21
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 84

pro

7

proti

0

Termín: 30. 03. 2021
zdržel se
0
byl přijat

86. (77) Rozpočtové opatření č. 91/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. - NZÚ“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že zde jsou dva žadatelé a každý
z nich žádá o dva projekty, z toho důvodu je nutné předložit zastupitelstvu kraje.
Mgr. Otta požádal o úpravu po projednání, a to v příloze, kde je v zastupitelské košilce uveden
pouze jeden žadatel a je potřeba doplnit druhého.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 476/21/RK
Rozpočtové opatření č. 91/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. - NZÚ“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
- NZÚ“ s registračním číslem SFZP 094823/2020, na základě kterého bude Liberecký kraj
čerpat finanční prostředky z 1. výzvy Ministerstva životního prostředí z podprogramu Nová
zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření do výše 27.413.253 Kč.
schvaluje
rozpočtové opatření č. 91/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
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dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ v úhrnné výši 27.698.219,75 Kč, bez dopadu na celkový
objem kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 246.480,75 Kč, na základě odstoupení
dvou příjemců od realizace projektu a zbylých prostředků z vyúčtování
již zrealizovaného projektu,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 27.451.739,00 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III - NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 27.698.219,75 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
27.278.219,75 Kč níže uvedeným žadatelům do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
1676
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
127500,00 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
02.08.2020 - 30.01.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1677

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

1678

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
03.08.2020 - 31.01.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

80 %
03.08.2020 - 31.01.2022

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

1679

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

1680

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

1681

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
04.08.2020 - 01.02.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
04.08.2020 - 01.02.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.08.2020 - 01.02.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1682

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

1683

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
04.08.2020 - 01.02.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.08.2020 - 01.02.2022

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

1684

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1685

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
04.08.2020 - 01.02.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
05.08.2020 - 02.02.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1686
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
06.08.2020 - 03.02.2022

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

1687

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

1688

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
07.08.2020 - 04.02.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
07.08.2020 - 04.02.2022

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

1689
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
07.08.2020 - 04.02.2022

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

1690

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1691

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

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
10.08.2020 - 07.02.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
11.08.2020 - 08.02.2022

1692
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500,00 Kč
80 %
11.08.2020 - 08.02.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1693

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1694

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

120000,00 Kč
80 %
11.08.2020 - 08.02.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
11.08.2020 - 08.02.2022

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

1695

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1696

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
11.08.2020 - 08.02.2022
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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
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

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.08.2020 - 09.02.2022

1698
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
115156,00 Kč
80 %
12.08.2020 - 09.02.2022

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

1699

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

1700

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.08.2020 - 09.02.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.08.2020 - 09.02.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1701

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

1702

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

1703

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

1704

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
12.08.2020 - 09.02.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
14.08.2020 - 11.02.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
14.08.2020 - 11.02.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

17.08.2020 - 14.02.2022

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

1706

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

1707

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

1709

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1710

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
18.08.2020 - 15.02.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
18.08.2020 - 15.02.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
18.08.2020 - 15.02.2022
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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
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
19.08.2020 - 16.02.2022

1711
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
19.08.2020 - 16.02.2022

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

1712
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
19.08.2020 - 16.02.2022

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

1713

127500,00 Kč
80 %
19.08.2020 - 16.02.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1714

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

1715

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

1716

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

1717

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
20.08.2020 - 17.02.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
20.08.2020 - 17.02.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
24.08.2020 - 21.02.2022

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

80 %
25.08.2020 - 22.02.2022

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

1718

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

1719

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

1720

Registrační číslo žadatele

1721

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
25.08.2020 - 22.02.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
26.08.2020 - 23.02.2022

zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
26.08.2020 - 23.02.2022
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
26.08.2020 - 23.02.2022

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

1722

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

1723

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1725

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
27.08.2020 - 24.02.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
27.08.2020 - 24.02.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
30.08.2020 - 27.02.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1727

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

1728

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

1729

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

1730

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
02.09.2020 - 02.03.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
02.09.2020 - 02.03.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
02.09.2020 - 02.03.2022

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

127500 Kč
80 %
03.09.2020 - 03.03.2022

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

1731
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.09.2020 - 03.03.2022

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

1732

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1733

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.09.2020 - 03.03.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
03.09.2020 - 03.03.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
- 112 -

Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1734

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

1735

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.09.2020 - 04.03.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
05.09.2020 - 05.03.2022

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

1736

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

1737

120000 Kč
80 %
06.09.2020 - 06.03.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

06.09.2020 - 06.03.2022

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

1738

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

1739

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

1741

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1742

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
07.09.2020 - 07.03.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
07.09.2020 - 07.03.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
07.09.2020 - 07.03.2022
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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

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
08.09.2020 - 08.03.2022

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

1743

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

1745

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

1747

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.09.2020 - 08.03.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.09.2020 - 08.03.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
09.09.2020 - 09.03.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1749

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

1750

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1751

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
09.09.2020 - 09.03.2022

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

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
09.09.2020 - 09.03.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

1753
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
10.09.2020 - 10.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1754

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

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
10.09.2020 - 10.03.2022

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

1755

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1756

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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.09.2020 - 11.03.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
11.09.2020 - 11.03.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1757

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

1758

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

1759

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

1760

120000 Kč
80 %
11.09.2020 - 11.03.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.09.2020 - 11.03.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
13.09.2020 - 13.03.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
14.09.2020 - 14.03.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1761

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1764

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
14.09.2020 - 14.03.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
96000 Kč
80 %
18.09.2020 - 18.03.2022

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

1765
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
18.09.2020 - 18.03.2022

1766
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.09.2020 - 21.03.2022

1767
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.09.2020 - 21.03.2022

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

1768

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

1769

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.09.2020 - 22.03.2022

120000 Kč
80 %
23.09.2020 - 23.03.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1770
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
23.09.2020 - 23.03.2022

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

1772

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

1773

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

1774

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
24.09.2020 - 24.03.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
24.09.2020 - 24.03.2022

Tepelné čerpadlo
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

127500 Kč
80 %
25.09.2020 - 25.03.2022

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

1776

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

1777

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

1779

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
25.09.2020 - 25.03.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
26.09.2020 - 26.03.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
60000,00 Kč
75 %
27.09.2020 - 27.03.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1780
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
29.09.2020 - 29.03.2022

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

1782

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

1784

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

1785

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
29.09.2020 - 29.03.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
29.09.2020 - 29.03.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
30.09.2020 - 30.03.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1788

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

1789

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1790

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

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
30.09.2020 - 30.03.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
30.09.2020 - 30.03.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
01.10.2020 - 31.03.2022

1791
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
02.10.2020 - 01.04.2022

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

1792

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

1793

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

1794

Kondenzační kotel na zemní plyn
56250,00 Kč
75 %
03.10.2020 - 02.04.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
04.10.2020 - 03.04.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
05.10.2020 - 04.04.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1795

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

1796

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

1797

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

1798

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
05.10.2020 - 04.04.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
06.10.2020 - 05.04.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
75813,75 Kč
75 %
07.10.2020 - 06.04.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

07.10.2020 - 06.04.2022

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

1799
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
07.10.2020 - 06.04.2022

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

1800

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

1801

Registrační číslo žadatele

1803

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
07.10.2020 - 06.04.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
07.10.2020 - 06.04.2022
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
08.10.2020 - 07.04.2022

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

1804

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

1806

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
08.10.2020 - 07.04.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
08.10.2020 - 07.04.2022

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

1807
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
09.10.2020 - 08.04.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1808

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

1809

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1810

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.10.2020 - 11.04.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
12.10.2020 - 11.04.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
13.10.2020 - 12.04.2022

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

1811
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
13.10.2020 - 12.04.2022

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

1814

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1815

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
14.10.2020 - 13.04.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
14.10.2020 - 13.04.2022

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

1817
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
14.10.2020 - 13.04.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1819

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

1820

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

1821

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

1822

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
15.10.2020 - 14.04.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
15.10.2020 - 14.04.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
15.10.2020 - 14.04.2022

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

80 %
16.10.2020 - 15.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1824

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

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
16.10.2020 - 15.04.2022

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

1825

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

1826

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
17.10.2020 - 16.04.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
17.10.2020 - 16.04.2022

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

1827

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

1828

127500,00 Kč
80 %
17.10.2020 - 16.04.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
17.10.2020 - 16.04.2022

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

1830

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

1832

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
19.10.2020 - 18.04.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
20.10.2020 - 19.04.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1833

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1834

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
20.10.2020 - 19.04.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
21.10.2020 - 20.04.2022

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

1835
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
21.10.2020 - 20.04.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1836

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1837

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

Kondenzační kotel na zemní plyn
87750,00 Kč
75 %
21.10.2020 - 20.04.2022

přikládáním
120000,00 Kč
80 %
22.10.2020 - 21.04.2022

1838
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
22.10.2020 - 21.04.2022

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

1839
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
22.10.2020 - 21.04.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1840

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

1842

emní plyn
95000,00 Kč
75 %
22.10.2020 - 21.04.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
23.10.2020 - 22.04.2022

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

1843
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500,00 Kč
80 %
23.10.2020 - 22.04.2022

1844
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
25.10.2020 - 24.04.2022

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

1845

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

1846

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

1847

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
25.10.2020 - 24.04.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
26.10.2020 - 25.04.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
82500,00 Kč
75 %
26.10.2020 - 25.04.2022

- 137 -

Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1848
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
26.10.2020 - 25.04.2022

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

1849

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

1850

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1851

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
27.10.2020 - 26.04.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
27.10.2020 - 26.04.2022
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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
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

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
29.10.2020 - 28.04.2022

1852
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
29.10.2020 - 28.04.2022

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

1853

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

1854

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
29.10.2020 - 28.04.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
101250,00 Kč
75 %
29.10.2020 - 28.04.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1855

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

1856

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

1857

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

1858

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
29.10.2020 - 28.04.2022

mní plyn
102500,00 Kč
75 %
29.10.2020 - 28.04.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
30.10.2020 - 29.04.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
63750,00 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

75 %
30.10.2020 - 29.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1859

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

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
30.10.2020 - 29.04.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
01.11.2020 - 01.05.2022

1862
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
01.11.2020 - 01.05.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1863
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500,00 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022

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

1864

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

1865

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

1866

Kondenzační kotel na zemní plyn
93750,00 Kč
75 %
02.11.2020 - 02.05.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1867

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1868

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

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
02.11.2020 - 02.05.2022

1869
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
03.11.2020 - 03.05.2022

1870
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
03.11.2020 - 03.05.2022

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

1871

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

1872

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

1873

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
03.11.2020 - 03.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
03.11.2020 - 03.05.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
03.11.2020 - 03.05.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1874
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
79500,00 Kč
80 %
04.11.2020 - 04.05.2022

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

1875

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

1877

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

1879

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
05.11.2020 - 05.05.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
06.11.2020 - 06.05.2022
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000,00 Kč
80 %
06.11.2020 - 06.05.2022

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

1880

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

1881

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

1882

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
06.11.2020 - 06.05.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
06.11.2020 - 06.05.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
06.11.2020 - 06.05.2022
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1883

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1884

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

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
08.11.2020 - 08.05.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
104000,00 Kč
80 %
08.11.2020 - 08.05.2022

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

1885

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

1886

Kondenzační kotel na zemní plyn
90000,00 Kč
75 %
08.11.2020 - 08.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
08.11.2020 - 08.05.2022
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1887
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
09.11.2020 - 09.05.2022

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

1888

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

1890

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1891

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
09.11.2020 - 09.05.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
09.11.2020 - 09.05.2022
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
09.11.2020 - 09.05.2022

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

1892
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
09.11.2020 - 09.05.2022

1893
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
10.11.2020 - 10.05.2022

1894
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
10.11.2020 - 10.05.2022
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1895

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

1896

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

1897

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
10.11.2020 - 10.05.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
11.11.2020 - 11.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
11.11.2020 - 11.05.2022

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

1899
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
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
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

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
11.11.2020 - 11.05.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022

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

1902

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1903

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1904

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

1906

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

1907

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

1908

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn

- 152 -

Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

102500,00 Kč
75 %
14.11.2020 - 14.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1909

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

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
14.11.2020 - 14.05.2022

1912
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
15.11.2020 - 15.05.2022

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

1913
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
15.11.2020 - 15.05.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1914

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

1915

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

1916

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1917

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500,00 Kč
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

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

1918

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1919

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

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
16.11.2020 - 16.05.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

1920
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021

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

1921

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

1922

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

1923

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

1924

Kondenzační kotel na zemní plyn
60000,00 Kč
75 %
16.11.2020 - 16.05.2022

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
17.11.2020 - 17.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
18.11.2020 - 18.05.2022
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Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1925

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

1926

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

1929

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

1932

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
18.11.2020 - 18.05.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
18.11.2020 - 18.05.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
18.11.2020 - 18.05.2022

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

127500,00 Kč
80 %
18.11.2020 - 18.05.2022

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

1933

127500,00 Kč
80 %
19.11.2020 - 19.05.2022

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

1934

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1935

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

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
19.11.2020 - 19.05.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
19.11.2020 - 19.05.2022
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Katastrální území

656216

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

1936

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

1937

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

1938

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1939

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
20.11.2020 - 20.05.2022

120000,00 Kč
80 %
20.11.2020 - 20.05.2022

120000,00 Kč
80 %
20.11.2020 - 20.05.2022

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

20.11.2020 - 20.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1940

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

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
20.11.2020 - 20.05.2022

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

1941

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

1942

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
20.11.2020 - 20.05.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
20.11.2020 - 20.05.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1943

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1944

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

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
21.11.2020 - 21.05.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
21.11.2020 - 21.05.2022

1946
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
21.11.2020 - 21.05.2022

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

1949
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

23.11.2020 - 23.05.2022

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

1950

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

1951

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

1952

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1953

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022
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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

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

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

1955

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1956

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

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

1957
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
24.11.2020 - 24.05.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
souhlasí
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 - Spolufinancování
EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 420.000 Kč, níže
uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
1740
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Kondenzační kotel na zemní plyn
Výše poskytnuté dotace
102500 Kč
Podíl na celkových výdajích
75 %
Doba realizace projektu
07.09.2020 - 07.03.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1752

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1947

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

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

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
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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

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu
kraje k projednání žádosti o dotace, o jejichž poskytnutí rozhoduje zastupitelstvo kraje,
2.

3.

Termín: 30. 03. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi 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: 14. 05. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 91/21
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 85

pro

7

proti

0

Termín: 30. 03. 2021
zdržel se
0
byl přijat

87. (78) Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce
2020
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 477/21/RK
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
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Zprávu o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda v roce 2020 a Plán
zlepšování projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda pro rok 2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
Zprávu o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda v roce 2020 včetně přílohy
Plán zlepšování projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda pro rok 2021 jako písemnou
informaci.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 86
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

88. (79) Plná moc pro společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
k zastupování Libereckého kraje ve věci plnění Rámcové příkazní smlouvy
č. OLP/3978/2018
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Otta dodal, že plná moc pro společnost je nutností k jednání za Liberecký kraj a je časově
omezená.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 478/21/RK
Plná moc pro společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., k zastupování
Libereckého kraje ve věci plnění Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018
Rada kraje po projednání
schvaluje
plnou moc č. PM/48/2021 pro společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
k zastupování Libereckého kraje ve věci plnění pokynů příkazce zadaných na základě Rámcové
příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení plném moci
č. PM/48/2021 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 87
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

89. (80) Žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně
– obec Janův Důl a Horní Branná
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 479/21/RK
Žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně – obec Janův
Důl a Horní Branná
Rada kraje po projednání
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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,
souhlasí
s prominutím 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) Obci Horní Branná, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná, IČO:00275735, ve výši
100 %, tj. 39.452 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 88
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

90. (81) Projektový záměr „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Otta doplnil, že Regionální stálá konference je pro celé projektové období. Vysvětlil,
že administrativně to funguje tak, že finance jsou vždy na dvouletý projekt. Dodal,
že povinností kraje je zajištění chodu Regionální stálé konference a zajištění vyplývajících
úkolů, ale také požádat o Evropské prostředky z Operačního programu Technická pomoc.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 480/21/RK
Projektový záměr „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování projektové
žádosti, včetně všech příloh, do Výzvy č. 3 pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci
Operačního programu Technická pomoc.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 89
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen Ing. Miklík.
91. (82) 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, projektový záměr
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„Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené,
Liberec“, závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny ZZS LK v Liberci na letišti“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Otta požádal, na základě domluvy s ekonomickým odborem, o úpravu usnesen, a to,
podrobné rozepsání, z jakých zdrojů budou finanční prostředky vráceny.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 481/21/RK
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, projektový záměr „Rekonstrukce objektu
Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“, závazek
spolufinancování projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK
v Liberci na letišti“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) projektový záměr „Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ
pro tělesně postižené, Liberec“,
2) předložení projektové žádosti projektu "Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny
ZZS LK v Liberci na letišti" do 96. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu 2014-2020, prioritní osy 6 – REACT EU,
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 95/21, kterým se
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, příspěvková organizace, z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování
projektu „Brána do světa sbírek“ a z přijaté vratky investiční účelové dotace
poskytnuté Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvková
organizace, z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby objektu
výjezdové základny na letišti v Liberci“
b) navyšují výdaje kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku
129.075.087,38 Kč, z toho:
a. se navyšují výdaje č. a. 04620421456 – Rekonstrukce ZŠ a MŠ pro tělesně
postižené Zeyerova Liberec ve výši 3.450.000 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 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 Kč v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy
a)

- 168 -

Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021

c)

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
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 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

2) se závazkem 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 rozložením 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) s předpokládaným předfinancováním projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny ZZS LK v Liberci na letišti“ Libereckým krajem do výše 20.415.623,23 Kč
a jeho rozložením v letech 2021–2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
1) zajistit zpracování projektové žádosti k projektu „Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31
pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“ včetně všech příloh do Integrovaného
regionálního operačního programu 2021 – 2027, specifický cíl 4.1.,
Termín: 31. 12. 2022
2) předložit projektovou žádost projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS
LK v Liberci na letišti“ do 96. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
2014-2020, prioritní osy 6 – REACT EU,
Termín: 30. 09. 2021
3) předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/21 Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání,
Termín: 30. 03. 2021
4) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“
Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení,
Termín: 30. 03. 2021
5) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“ v případě
jeho schválení řídícím orgánem 96. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu 2014-2020, prioritní osy 6 – REACT EU.
hlasování č. 90

pro

7

proti
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0

Termín: 31. 12. 2027
zdržel se
0
byl přijat

Zápis ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 3. 2021
92. (83) Dohoda č. OLP/151/2021 o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně
jejich obalové složky na území Libereckého kraje“ + Příloha č. 1 k Dohodě uzavřené
se společností EKO-KOM a.s.
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství, a Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvkové organizace.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že po projednání bude usnesení
doplněno o částku za Liberecký kraj.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 482/21/RK
Dohoda č. OLP/151/2021 o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové
složky na území Libereckého kraje“ + Příloha č. 1 k Dohodě uzavřené se společností
EKO-KOM a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu č. OLP/151/2021 o spolupráci při řešení projektu "Intenzifikace odděleného sběru
a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně, jejich obalové složky
na území Libereckého kraje" + Přílohu č. 1 k dohodě č. OLP/151/2021 mezi Libereckým krajem
a EKO-KOM a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701,
s maximální výší 280.000 Kč bez DPH finanční účasti Libereckého kraje na projektu pro rok
2021
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje pověřeného řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, dohodu č. OLP/151/2021 k podpisu.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 91
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

93. (85) Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Zpráva o činnosti Střediska ekologické
výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, za rok 2020
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Modrý Ph.D., doplnil, že se podařil kladný hospodářský výsledek.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 483/21/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvková organizace, za rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
za rok 2020,
schvaluje
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1.
2.

účetní závěrku Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
přidělení zlepšeného hospodářského výsledku Střediska ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvkové organizace za rok 2020 ve výši 230.741,65 Kč do rezervního fondu
organizace ve výši 190.741,65 Kč a do fondu odměn organizace ve výši 40.000 Kč

a ukládá
1. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace,
2.

Termín: 31. 03. 2021
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zprávu o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2020 zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
hlasování č. 92

pro

7

proti

0

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

94. (86) Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2022-2023
Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Modrý doplnil, že pro letošní rok je rozpočet schválen radou kraje. Dodal, že v roce 2020
skončil velký projekt Předcházení vzniku odpadu, zároveň pokračuje projekt Kmotři potoků.
Nepočítá se s výraznými tržbami z projektů. Tržby z vlastní činnosti zatím také nejsou velké.
Uvedl, že činnost byla omezena a momentálně je zastavena úplně.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 484/21/RK
Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2022-2023 Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2022 – 2023 Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, seznámit
se schváleným rozpočtem ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 93
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

95. (87) Rozpočtové opatření č. 87/21 - úprava kapitoly 917 08 – Transfery, odbor
životního prostředí a zemědělství – zapojení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na podporu provozovatelů ubytovacích zařízení COVID-Ubytování, pro příspěvkovou
organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje do rozpočtu Libereckého
kraje 2021
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 485/21/RK
Rozpočtové opatření č. 87/21 - úprava kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství – zapojení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podporu
provozovatelů ubytovacích zařízení COVID-Ubytování, pro příspěvkovou organizaci
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje do rozpočtu Libereckého kraje 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 87/21, kterým se:
a) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 o poskytnutou neinvestiční
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 57.600 Kč, určenou příspěvkové
organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje jako podpora provozovatele
hromadného ubytovacího zařízení na území ČR, zasaženého důsledky opatření
souvisejících s pandemií COVID-19,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
o částku 57.600 Kč, určenou příspěvkové organizaci Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje, a to zavedením nového specifického ukazatele - Střevlik-Podpora
ubytovacích zařízení COVID-19
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 87/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 94
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

96. (88) Rozpočtové opatření č. 88/21 – úprava kapitoly 917 08 – Transfery, zapojení
účelových dotací z Ministerstva financí ČR na náhradu škody způsobené zvláště
chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021, odbor životního prostředí
a zemědělství
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 486/21/RK
Rozpočtové opatření č. 88/21 – úprava kapitoly 917 08 – Transfery, zapojení účelových
dotací z Ministerstva financí ČR na náhradu škody způsobené zvláště chráněnými
živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021, odbor životního prostředí a zemědělství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 88/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v celkové výši 70.000 Kč
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod
způsobených zvláště chráněnými živočichy, a to:
a) o dotaci 35.000 Kč, určenou paní Věnceslavě Plačkové, IČ 61906859,
bytem
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2.

b) o dotaci 35.000 Kč, určenou společnosti GRAIN a.s., IČ 64829901, se sídlem Poustka
97, 464 01 Frýdlant,
navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 70 000 Kč, a to zavedením:

nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – V. Plačková
ve výši 35.000 Kč,
b) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – GRAIN a.s.
ve výši 35.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 88/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 95
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
a)

97. (89) Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2021
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 487/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím 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:
P.č
Název
IČ / adresa
. žadatele /
(sídlo)
právní statut žadatele
1 Zoologická
zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

2 Zoologická
zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

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

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

Název
projektu /
účel

Závazné
výstupy
projektu

Dotace
LK
v max.
výši Kč

Režim
podpory

Podpora
Návštěvník ZOO 1.500.000 v režimu
nadregionálníc - 150.000 osob
pověření
h služeb ZOO
k poskytová
Liberec v roce
ní služeb
2021
v obecném

Specializační
studium
environmentál
ní výchovy
pro mateřské,
základní a
střední školy

Zapojený
pedagog do
studia
s působením v
Libereckém kraji
- 5 osob; příprava
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hospodářsk
ém zájmu
104.000 v režimu
pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
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a realizace studia
– 1 studium

3 Zoologická

Zapojená škola
v programu
MRKEV - 55 ks,
Vzdělávací akce
v rámci DVPP - 5
akcí, Rozesílky
informací a
Bedrníků – 4
rozesílky
4 Zoologická 00079651 / Podpora sítě Zapojená škola
zahrada
Lidové sady škol
v programu
Liberec,
425/1,
zapojených
Ekoškola – 10
příspěvková 460 01
do programu škol; Setkání
organizace / Liberec 1
EKOŠKOLA zapojených škol
příspěvková
– 1 setkání,
organizace
Konzultace
školám – 12
konzultací;
Nábytková
09836578
/
Provoz
Materiální pomoc
5
banka
Zapadlá
Nábytkové
– nábytek,
Libereckého 550, 463 11 banky
vybavení
kraje,
Liberec 30 Libereckého domácností – 300
zapsaný
kraje, z. s.
ks; Provoz
spolek
provozovny
Nábytkové banky
LK – 9 měsíců
Správa
00088455 / Vydávání
Část Jizerské
Krkonošskéh
Dobrovského
časopisu
hory - 99
6
o národního 3, 543 01
Krkonoše tiskových stran
parku / státní Vrchlabí
Jizerské hory
příspěvková
organizace
46746030 / Grantový fond Počet
7 Nadace
Ivana
Vaňurova
ekologické
podpořených
Dejmala pro 465, 460 07 výchovy dětí projektů – 5 ks
ochranu
Liberec 3
v Libereckém
přírody /
kraji
nadace
71251103 / Příspěvek na Počet nových
8 Agrární
poradenské a U Nisy
činnost včetně videozpráv v r.
informační 745/6a, 460 zpravodajství 2021 k tématu
centrum
07 Liberec
regionálních
Libereckého
potravin
kraje - APIC
Libereckého
/ zájmové
kraje – 13 ks;
sdružení
Počet nových
právnických
videozpráv v r.
osob
2021 k tématu
zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

00079651 / Podpora sítě
Lidové sady škol MRKEV
425/1,
460 01
Liberec 1
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hospodářsk
ém zájmu

120.000 v režimu

pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářsk
ém zájmu
30.000 v režimu

pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářsk
ém zájmu
300.000 nepodléhá

veřejné
podpoře

50.000 v režimu de

minimis

50.000 v režimu de

minimis

300.000 v režimu de

minimis
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9 Geopark

Český ráj
o.p.s. /
obecně
prospěšná
společnost

27511774 / Podpora
Antonína
činnosti
Dvořáka 335, Geoparku
511 01
Český ráj
Turnov
o.p.s. v roce
2021

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.c
z dle statistiky
Google Analytics
za období 0111/2021 – 2 tisíce
návštěv;
Roční počet
unikátních
návštěv webu
(počet
uživatelů) www.a
pic.cz dle
statistiky Google
Analytics za
období 0111/2021 – 2
stovky uživatelů
Obnova a
aktualizace
informačních
tabulí na Naučné
stezce
Besedickými
skalami – 9 ks;
Den Země
s Geoparkem
Český ráj
v Dolánkách – 1
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250.000 v režimu de

minimis
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akce; Den
Geoparku Český
ráj
v Sedmihorkách
– 1 akce;
Videospot o
Globálním
geoparku
UNESCO Český
ráj – 1 ks
01834410 / Podpora
brožura „Za
10 Geopark
Ralsko o.p.s. Kuřívody
činnosti
železným
/ obecně
701, 471 24 Geoparku
pokladem“ CZ a
prospěšná
Ralsko
Ralsko v roce DE – 3000 ks;
společnost
2021
akce
s dobrovolníky –
3 ks;
aktualizovaný
popis geotopů
v databázi – 20
ks

250.000 v režimu de

minimis

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2021 pro výše uvedené příjemce
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání a schválení
rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací výše uvedeným příjemcům na výše uvedené projekty
včetně schválení vzoru smlouvy.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 96
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

98. (90) Písemná informace
Zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2020
Mgr. Anton stručně okomentoval předloženou písemnou informaci.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 488/21/RK
Písemná informace
Zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci Zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2020.
hlasování č. 97

pro

7

proti
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0

zdržel se

0

byl přijat
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99. (104) Různé
Proběhla krátka diskuze již projednaného bodu č. 89 Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací
v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2021.
Žádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny a Ing. Sviták, statutární náměstek
hejtmana, ukončil 6. zasedání rady kraje v roce 2021 v 10.35 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

……………..………………….……

Václav Židek

………………………………………

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

Liberec 16. 3. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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