Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 27. 4. 2021
Přítomno

43 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Online přítomen

--------

Omluveni

Ing. Radek Lípa, Mgr. Roman Baran

Ověřovatelé zápisu

Ing. Michael Canov, Václav Židek

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 30. 3. 2021
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.00 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021. Dále upozornil
všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely
vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů
uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.
Požádal přítomné, aby si během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.
Pan hejtman k zápisu z 3. zasedání ZK dne 30. 3. 2021 uvedl, že ověřovateli byli zvoleni Ing.
Vladimír Boháč a Martin Brož. Zeptal se jmenovaných na případné připomínky. Oba sdělili,
že ověřili zápis bez připomínek. Žádné připomínky nebyly vzneseny.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předkladatel: Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Michael Canov a Václav Židek.
Oba navržení s nominací souhlasili.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 145/21/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Michaela Canova (SLK),
- Václava Židka (Piráti).
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise.
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
Ing. Miloslav Tůma (ANO 2011),
Jan Tempel (Piráti),
RNDr. Jiří Čeřovský (ODS),
Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 146/21/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise.
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
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-

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

-

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

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 147/21/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Martin Brož (ANO),
- Daniela Weissová (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Libor Křenek (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 16. 4. 2021 informováni e-mailem o tom, že
na Gportále je umístěn návrh programu a materiály pro 4. jednání ZK dne 27. 4. 2021.
Dne 21. 4. 2021 byli všichni vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech č. 7, 38 h), i), j), k),
44 – 47.
Do desek na stůl obdrželi všichni členové zastupitelstva kraje:
Odpověď od Mgr. Ulvra na dotaz Ing. Říhy týkající se FVE Gymnázia Česká Lípa a
Gymnázia Dr. Antonína Randy.
Dále všichni členové zastupitelstva kraje obdrželi od Ing. Vinklátové, na základě požadavku
členů finančního výboru, soupis majetku ZOO a Botanické zahrady.
M. Půta sdělil, že body č. 10 – 23 budou sloučeny a projednány en bloc.
Nechal hlasovat o zařazení nových bodů do programu jednání, a to konkrétně body č. 7, 38
h), i), j), k), 44 – 47.
HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Dále informoval a poděkoval za účast na prezentaci „Závazek spolufinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“ u bodu č. 40 před konáním ZLK.
Doplnil, že bod č. 42 bude projednán ve 14.30 hodin. K tomuto materiálu bude přizván
MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec a Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města
Liberec.
Hlasování o doplněném návrhu programu:
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3.
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
30. 3. 2021

2.

Volba ověřovatelů zápisu

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 3. do 9. 4.
2021

Martin Půta

8.

Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Martin Půta
Městu Hrádek nad Nisou

9.

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Ing. Jan Sviták
Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci
Králové

10.
1.

Majetkoprávní operace – koupě
pozemku v k. ú. Dubice u České Lípy
(FAMA/2020/09/084)

2.
3.

pozemku v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/10/015)
pozemků v k. ú. Drchlava (FAMA/2020/10/072)

4.

pozemků v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/12/010)

Ing. Zbyněk Miklík

11.

Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 36/21/ZK Ing. Zbyněk Miklík
budoucí prodej pozemku v k. ú. Loučná nad Nisou

12.

Majetkoprávní operace – darování
1.
2.

13.

pozemků v k. ú. Mimoň
pozemku v k. ú. Příšovice
Majetkoprávní operace – prodej

1.
2.
14.
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pozemku v k. ú. Kruh v Podbezdězí
pozemku v k. ú. Dolní Řasnice
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú.
Mimoň

Ing. Zbyněk Miklík
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15.

Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části Ing. Zbyněk Miklík
pozemku v k. ú. Záskalí

16.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v
k. ú. Líšný

Ing. Zbyněk Miklík

17.

Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú.
Jablonné v Podještědí

Ing. Zbyněk Miklík

18.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v
k. ú. Jablonné v Podještědí

Ing. Zbyněk Miklík

19.

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Zbyněk Miklík

1.
2.

pozemku včetně stavby vyřazené komunikace v k. ú.
Vratislavice nad Nisou
stavby vyřazené komunikace v k. ú. Rochlice u Liberce

3.

pozemků v k. ú. Lestkov pod Kozákovem

20.

Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k.
ú. Paseky nad Jizerou a k. ú. Roztoky u Semil

Ing. Zbyněk Miklík

21.

Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú.
Bratříkov

Ing. Zbyněk Miklík

22.

Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č.
Ing. Zbyněk Miklík
527/15/ZK v bodě 7. a), b) ze dne 24. 11. 2015 – týkající
budoucí koupě pozemku v k. ú. Nové Město pod
Smrkem

23.

Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č.
311/17/ZK v bodě 1. ze dne 29. 8. 2017 – budoucí
prodej části pozemku v k. ú. Desná III

24.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/21 –
Petr Tulpa
přesun prostředků z kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor
sociálních věcí, do kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, na akci „SPO – spolufinancování osob
pověřených k výkonu SPOD“

25.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových
Ing. Dan Ramzer
organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace

1.
2.
3.
26.

Ing. Zbyněk Miklík

Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20,
příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu
žadatele Svaz lyžařů České republiky, z. s. na projekt
„FIS SUMMER GRAND PRIX ve skoku na lyžích
Liberec 2021“

Ing. Dan Ramzer

Strana 5 z 44

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 4. 2021

27.

Pozvánka na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky 2022 v Olomouckém kraji

Ing. Dan Ramzer

28.

Vyhlášení programu č. 2.6 Dotačního fondu
Libereckého kraje - Podpora místní Agendy 21 - oblast
podpory regionální rozvoj

Mgr. Jiří Ulvr

29.

Vyhlášení programu č. 2.5 Dotačního fondu
Mgr. Jiří Ulvr
Libereckého kraje - Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel - oblast podpory regionální
rozvoj

30.

Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Pořízení Mgr. Jiří Ulvr
vozidla HART a videolaryngoskopů“

31.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec a
Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnost

32.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/21 Ing. Květa Vinklátová
změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07
Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu

33.

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace

Ing. Jan Sviták

34.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/21 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 913
06 - Příspěvkové organizace, odbor dopravy

Ing. Jan Sviták

35.

Dohoda o zajištění provozu autobusové linky 691
Hrádek n.Nisou – Zittau – Bogatynia – Frýdlant –
Świeradów-Zdrój

Ing. Jan Sviták

36.

Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif Ing. Jan Sviták
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
(Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2021

37.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 106/21 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914
06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost“; příspěvek od obcí Libereckého kraje

Ing. Jan Sviták

38.

Písemné informace
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou
kraje v období od 17. 3. 2021 do 13. 4. 2021

členové rady kraje
Ing. Zbyněk Miklík

Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2021
Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6.
zasedání rady kraje a na 6. mimořádném zasedání rady
kraje
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020

Ing. Zbyněk Miklík
Ing. Zbyněk Miklík

a)
b)
c)

d)
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e)

f)

g)

h)

i)

Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby
Libereckého kraje“ a návrh na zapsání nemateriálního
kulturního statku na krajský seznam
Vyjádření dopravce k využití vnitřního provozovatele
při výkonu dopravní obslužnosti na území Libereckého
kraje
Dohoda o narovnání a vypořádání vzájemných
pohledávek a závazků č. OLP/1215/2021 – ČSAD
Liberec, a.s.

Ing. Květa Vinklátová

Ing. Jan Sviták

Ing. Jan Sviták

Informace o pokutě 50 000 Kč uložené Libereckému
Martin Půta
kraji Státním ústavem pro kontrolu léčiv za nesplnění
technických požadavků na výrobek (nanofiltr) při jeho
uvedení na trh
Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy Ing. Jan Sviták
na rok 2021

j)

Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Václav Židek
Turów na české území včetně návrhu konkrétního řešení
a financování jednotlivých monitoringů

k)

Přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na
vnitřního dopravce od jeho vzniku

Ing. Jan Sviták

39.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 zapojení zůstatků použitelných finančních prostředků
roku 2020 do rozpočtu kraje 2021

Ing. Zbyněk Miklík

40.

Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace
dolního centra Liberce a Parkovací dům“

Mgr. Jiří Ulvr

41.

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice
III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1.
etapa“

Mgr. Jiří Ulvr

42.

Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových
Ing. Květa Vinklátová
organizací Zoologická zahrada Liberec a Botanická
zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů
Liberec - Františkov a Domova pro seniory Vratislavice
nad Nisou na Statutární město Liberec

43.

Náměty a připomínky

44.

Příjmy z prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 130/21 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana

45.

Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci Ing. Zbyněk Miklík
„Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku Klášterní ul. –
Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací“
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec

46.

ČSAD Liberec, a.s. – delegování zástupce kraje na
valnou hromadu společnosti a navýšení základního
kapitálu společnosti

Martin Půta

Ing. Jan Sviták
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47.

HLASOVÁNÍ Č.:

Poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti
Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú. na dorovnání
ztrát a opravu expozice v Dolánkách
5

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

Václav Židek

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Mgr. Švarc, předseda výboru kontroly
Informoval, že výbor kontroly projednal kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, rady
kraje, mimořádných jednání rady kraje a jednotlivých výborů a neshledal věcná pochybení.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 148/21/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů č. 354/20/ZK z 28. 2. 2021 na 30. 4. 2021
a vypouští
ze sledování usnesení č. 380/19/ZK, 608/19/ZK, 306/20/ZK, 6/21/ZK, 7/21/ZK, 19/21/ZK,
23/21/ZK, 31/21/ZK, 32/21/ZK, 33/21/ZK, 34/21/ZK, 44/21/ZK, 47/21/ZK, 49/21/ZK,
50/21/ZK, 57/21/ZK, 58/21/ZK, 59/21/ZK, 68/21/ZK, 69/21/ZK, 71/21/ZK, 72/21/ZK,
73/21/ZK, 74/21/ZK, 75/21/ZK, 76/21/ZK, 77/21/ZK, 80/21/ZK, 81/21/ZK, 82/21/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 3. do 9. 4. 2021
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 149/21/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 3. do 9. 4. 2021
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 6. 3. do 9. 4. 2021.

HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Městu Hrádek nad Nisou
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Mgr. Horinka
Doplnil, že se nejedná o služebnu výhradně pro Hrádek nad Nisou, ale její působnost bude od
Jablonného v Podještědí přes Hrádek nad Nisou, Chrastavsko a Frýdlantsko. Hrádek nad
Nisou do tohoto projektu dává ze svých zdrojů 5 mil. Kč.
Mgr. Švarc
Potvrdil slova Mgr. Horinky, kdy na toto téma hovořil s ředitelem cizinecké policie Krajské
Policie ČR v Liberci. Tlumočil jeho poděkování za tento projekt.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 150/21/ZK
Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Městu Hrádek nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí účelové dotace ve výši 3.500.000 Kč Městu Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, se
sídlem Horní Náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, na projekt: „Rekonstrukce bývalé
budovy celnice pro účely zřízení služebny Odboru cizinecké policie v Hrádku nad Nisou a
centra pro přeshraniční spolupráci policistů“,
schvaluje
smlouvu č. OLP/1119/2021 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, se sídlem Horní
Náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
účelových dotací z Krizového fondu Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje, k
podpisu.
Termín: 31. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta předal vedení jednání zastupitelstva kraje Ing. Svitákovi.

Strana 9 z 44

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 4. 2021

9. Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a
Krajského soudu v Hradci Králové
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil předložený materiál a předal slovo Ing. Hockemu.
Diskuze:
Ing. Hocke, předseda volební komise
Představil projednávaný materiál. Vzhledem k tomu, že nikdo z uvedených není přítomen,
přešel po přečtení návrhu usnesení k hlasování.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 151/21/ZK
Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a
Krajského soudu v Hradci Králové
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje statutárního náměstka hejtmana Ing. Jana
Svitáka
1. paní Bc. Hanu Bobkovou,
2. paní Alenu Hořákovou,
3. paní Mgr. Jarmilu Knéblovou,
4.
5.

paní Mgr. Blanku Novotnou,
pana Ing. Antonína Svobodu,

přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci,
6. paní Marii Ducháčkovou,
přísedící Krajského soudu v Hradci Králové.

HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Sviták předal vedení zpět M. Půtovi, hejtmanovi.
Body č. 10 - 23 budou projednávány en bloc.
Ing. Miklík představil projednávané sloučené body. Vysvětlil podrobněji důvody předložení
revokace u bodů č. 22 a 23.
Ing. Hocke, předseda finančního výboru
Informoval, že výbor finanční projednal předložené body č. 10 – 24, 30, 32, 34, 36, 37, 38 a),
b), 39 – 42, 44, 45 - 47 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Sdělil, že ve výboru byla větší diskuze u bodů č. 36 a 42.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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10. Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k. ú. Dubice u České Lípy (FAMA/2020/09/084)
2.
pozemku v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/10/015)
3.
pozemků v k. ú. Drchlava (FAMA/2020/10/072)
4.
pozemků v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/12/010)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 152/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k. ú. Dubice u České Lípy (FAMA/2020/09/084)
2.
pozemku v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/10/015)
3.
pozemků v k. ú. Drchlava (FAMA/2020/10/072)
4.
pozemků v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/12/010)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi:
části p. p. č. 345 o výměře 36 m2, nově označené jako p. p. č. 345/2, ostatní plocha,
neplodná půda, vymezené geometrickým plánem č. 531-48/2020 ze dne 11. 9. 2020,
v katastrálním území Dubice u České Lípy, obec Česká Lípa, evidované na listu
vlastnictví č. 5157 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, od
za
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.600 Kč (slovy: tři tisíce šest set korun
českých), pozemek je nutné vykoupit v rámci stavby: Rekonstrukce silnice III/2624
Česká Lípa-Kozly, refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,
2. a) koupi:
p. p. č. 1/3 o výměře 47 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Horky u
Dubé, obec Dubá, evidované na listu vlastnictví č. 813 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od Martina Volfa,
26.01.1975,143 00 Praha 4, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.820 Kč
(slovy: dva tisíce osm set dvacet korun českých), pozemek je nutné vykoupit v rámci
přípravy plánované rekonstrukce Silnice III/2706 Horky, refundace nebude
uplatněna,

3.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,
a) s koupi:
- části p. p. č. 196/1 o výměře 84 m2, nově označené jako p. p. č. 196/6, ostatní
plocha, manipulační plocha,
- části p. p. č. 196/1 o výměře 8 m2, nově označené jako p. p. č. 196/7, ostatní
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plocha, silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 238-269/2019 ze dne 24. 10. 2019,
- p. p. č. 201/6 o výměře 92 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
vše v katastrálním území Drchlava, obec Chlum, evidovaných na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
obce Chlum, se sídlem Chlum č. p. 95, 472 01 Chlum, IČO 00483362, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 11.040 Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyřicet korun
českých), nutný výkup v rámci stavby: „Silnice III/2702 Drchlava - havárie
propustku“, refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,
4.

a)

koupi:
p. p. č. 190 o výměře 117 m2, trvalý travní porost, a p. p. č. 640 o výměře 27 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Horky u Dubé, obec Dubá,
evidovaných na listu vlastnictví č. 299 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.640 Kč (slovy: osm tisíc šest set
čtyřicet korun českých), předmětné pozemky je nutné vykoupit v rámci stavby
Silnice III/2706 Horky, rekonstrukce, refundace nebude uplatněna,

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 36/21/ZK budoucí prodej pozemku v
k. ú. Loučná nad Nisou
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 153/21/ZK
Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 36/21/ZK budoucí prodej pozemku v k. ú.
Loučná nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
usnesení č. 36/21/RK ze dne 23. 2. 2021 - týkající se budoucího prodeje části p. p. č. 1672/9 o
předpokládané výměře cca 75 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní silnice, nacházející
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se v k. ú. Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 620 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, obci
Janov nad Nisu, se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČO 002 62 358, za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně ve výši ceny obvyklé, po dokončení
stavební akce „Kontejnerové stání v Loučné nad Nisou“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemků v k. ú. Mimoň
2.
pozemku v k. ú. Příšovice
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 154/21/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemků v k. ú. Mimoň
2.
pozemku v k. ú. Příšovice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování:
- p. p. č. 2140/8 o výměře 232 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 2140/9 o výměře 649 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 2860/2 o výměře 68 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/2 o výměře 48 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/3 o výměře 333 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/4 o výměře 550 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/5 o výměře 86 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/6 o výměře 37 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/7 o výměře 83 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/8 o výměře 69 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/9 o výměře 480 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/10 o výměře 131 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/11 o výměře 45 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/12 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/13 o výměře 239 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/14 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v katastrálním území Mimoň, obci Mimoň, evidovaných na listu
vlastnictví č. 2157 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, městu Mimoň, se sídlem se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČO
00262746, hodnota daru dle účetní evidence činí 60 Kč/m2 tj. 183.660 Kč (slovy: jedno
sto osmdesát tři tisíc šest set šedesát korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky v
rámci stavby „Mimoň – stavba C – Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí,
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2.

darování části p. p. č. 914/1 o výměře 40 m2, nově označená jako p. p. č. 914/34 ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 84884/2020 ze dne 30. 12. 2020, nacházejícího se v k. ú. Příšovice, obci Příšovice, a
evidovaný na listu vlastnictví č. 387 u Katastrálního pracoviště Liberec, obeci Příšovice,
se sídlem Příšovice č. p. 60, 463 46 Příšovice, IČO 002 63 125, hodnota daru dle účetní
evidence činí 1.200 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých), jedná se o pozemek
pod stavbou „Cyklostezka Příšovice – Přepeře“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

12

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemku v k. ú. Kruh v Podbezdězí
2.
pozemku v k. ú. Dolní Řasnice
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 155/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemku v k. ú. Kruh v Podbezdězí
2.
pozemku v k. ú. Dolní Řasnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p. p. č. 739/5 o výměře 41 m2, nově označené jako p. p. č. 739/6, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 169-16/2020 ze
dne 14. 9. 2020, nacházející se v katastrálním území Kruh v Podbezdězí, obci Doksy,
evidované na listu vlastnictví č. 137 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.380 Kč (slovy: sedm
tisíc tři sta osmdesát korun českých), jedná se o nepotřebný pozemek, který slouží jako
vjezd ke stodole a na pozemky žadatele,
2. prodej části p. p. č. 2574 o výměře 181 m2, nově označené jako p. p. č. 2574/29, ostatní
plocha, způsob využitá dráha, vymezená geometrickým plánem č. 408-1888/2020 ze dne
2. 11. 2020, nacházející se v k. ú. Dolní Řasnice, obci Dolní Řasnice, a evidované na listu
vlastnictví č. 119 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Frýdlant, Správě železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
– Nově Město, IČO: 709 94 234, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č.
920/94/2020 ze dne 02. 12. 2020 ve výši 67.875 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc osm set
sedmdesát pět korun českých), na předmětné části pozemku se nachází železniční přejezd
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
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HLASOVÁNÍ Č.:

13

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Mimoň
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 156/21/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Mimoň
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru:
- p. p. č. 2150/2 o výměře 142 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3167/2 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3230/2 o výměře 70 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3230/3 o výměře 79 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3305/15 o výměře 71 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3305/17 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3305/18 o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3305/19 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3307/25 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3307/26 o výměře 15 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3309/15 o výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3309/17 o výměře 22 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3326/4 o výměře 235 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3405/3 o výměře 38 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Mimoň, obci Mimoň, evidovaných na listu
vlastnictví č. 1, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, od města Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČO 002 60 746, hodnota
daru dle účetní evidence činí 21.294,38 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc dvě stě devadesát
čtyři korun českých třicet osm haléřů), na předmětných pozemcích se nachází stavba
„Mimoň – stavba C – Humanizace průtahu II/268 a okružní křižovatka Tyršovo
náměstí“,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

14

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Záskalí
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 157/21/ZK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Záskalí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a
to: části p. p. č. 549 o předpokládané výměře cca 90 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Záskalí, obci Hodkovice nad Mohelkou, evidované na listu
vlastnictví č. 127 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
za kupní cenu ve výši 105 Kč za m2 s tím, že
kupující nechá na své náklady vypracovat geometrický plán, jedná se o pozemek, na kterém
se nachází studna ve vlastnictví žadatelky
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

15

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

16. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Líšný
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 158/21/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Líšný
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí p. p. č. 3550/1 o výměře 66 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, nacházející se v k. ú. Líšný, obci Líšný, evidované na listu vlastnictví č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, hodnota podle účetní evidence
činí 1.386 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát šest korun českých), předmětný
pozemek je zastavěn tělesem silnice ev. č. III/28215 a částečně je součástí mostního
objektu,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad
Nisou,
c)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
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vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad
Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

16

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 159/21/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru p. p. č. 1262/52 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č.
1262/64 o výměře 49 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1262/67 o
výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Jablonné v
Podještědí, obec Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od města
Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO
00260576, hodnota daru dle účetní evidence činí 2.938 Kč (slovy: dva tisíce devět set
třicet osm korun českých), pozemky jsou zastavěny silnicí ev. č. II/270 ve vlastnictví
Libereckého kraje,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

17

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 160/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
budoucí darování p. p. č. 1262/65 o výměře 82 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, a p. p. č. 1262/66 o výměře 11 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházejících se v k. ú. Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, a
evidovaných na listu vlastnictví č. 1210 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, městu Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné
v Podještědí, IČO 00260576, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti
měsíců ode dne ukončení 10leté lhůty čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu
použitých na koupi předmětných pozemků, která končí 1. 2. 2026, hodnota budoucího daru
dle účetní evidence činí 4.650 Kč (slovy: čtyři tisíce šest set padesát korun českých), na
pozemcích se nachází stavba chodníku ve vlastnictví města
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

18

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku včetně stavby vyřazené komunikace v k. ú. Vratislavice nad Nisou
2.
stavby vyřazené komunikace v k. ú. Rochlice u Liberce
3.
pozemků v k. ú. Lestkov pod Kozákovem
Předkladatelka: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 161/21/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku včetně stavby vyřazené komunikace v k. ú. Vratislavice nad Nisou
2.
stavby vyřazené komunikace v k. ú. Rochlice u Liberce
3.
pozemků v k. ú. Lestkov pod Kozákovem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování p. p. č. 3650/10 o výměře 3266 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidované na
listu vlastnictví č. 1770 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, včetně stavby vyřazené komunikace ev. č. III/29024 (3266 m2 - část
ul. Kunratická) na předmětném pozemku, statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr.
E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, hodnota daru dle účetní evidence ke dni
30. 11. 2020 činí 2.451.464,13 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát jedna tisíc čtyři
sta šedesát čtyři korun českých, třináct haléřů), jedná se o majetkoprávní vypořádání po
stavbě „Silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou“, komunikace vyřazena ze silniční
sítě kategorie silnic III. tříd,
2. darování stavby vyřazené komunikace ev. č. III/2784 (4052 m2 – ul. České mládeže)
včetně staveb SO 000 – Všeobecná konstrukce a práce, SO 101 – Silnice ev. č. III/2784,
SO 191 – Dopravní značení, SO 192 – DIO (dopravně inženýrské opatření) a SO 701 –
Protihluková stěna vlevo km 16,980 - 17,060, na pozemku ve vlastnictví statutárního
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města Liberec, a to p. č. 1609/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejícího se v k. ú. Rochlice u Liberce, obci Liberec, evidovaného na listu vlastnictví
č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO
00262978, hodnota daru dle účetní evidence ke dni 30. 9. 2020 činí 6.314.057 Kč (slovy:
šest milionů tři sta čtrnáct tisíc padesát sedm korun českých), komunikace vyřazená ze
silniční sítě kategorie silnic III. tříd,
3. darování části p. p. č. 1240/5 o výměře 109 m2, nově označené jako p. p. č. 1240/12,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1240/5 o výměře 86 m2,
nově označené jako p. p. č. 1240/13, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
části p. p. č. 1240/5 díl „d“ o výměře 188 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části
p. p. č. 1240/5 o výměře 83 m2, nově označené jako p. p. č. 1240/15, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1240/5 o výměře 16 m2, nově označené
jako p. p. č. 1240/16, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č.
1240/5 díl "a" o výměře 484 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených
geometrickým plánem č. 452-147/2019 ze dne 24. 4. 2020, nacházející se v k. ú. Lestkov
pod Kozákovem, obci Radostná pod Kozákovem, evidované na listu vlastnictví č. 290 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, obci Radostná
pod Kozákovem, se sídlem Lestkov 77, Radostná pod Kozákovem, 512 63 Rovensko pod
Troskami, IČO 00276031, hodnota daru dle účetní evidence činí 20.286 Kč (slovy:
dvacet tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých), pozemky zastavěny stavbou
„Bezpečný přístup k zastávkám BUS Lestkov – Pustina“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

19

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou a k. ú.
Roztoky u Semil
Předkladatelka: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 162/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou a k. ú.
Roztoky u Semil
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí směnu pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to části p. p. č. 1636/2 o předpokládané výměře cca 5 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Paseky nad Jizerou, obci
Paseky nad Jizerou, evidované listu vlastnictví č. 70 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily, části p. p. č. 1954/51 o předpokládané výměře cca 54
m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 1954/62 o předpokládané výměře
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cca 364 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Roztoky u
Semil, obci Roztoky u Semil, evidovaných listu vlastnictví č. 188 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, po dokončení stavební akce „Silnice
III/29057 Paseky nad Jizerou, rekonstrukce silnice“,
za pozemky ve vlastnictví Jiřího Janouška, 3. 12. 1974, Paseky nad Jizerou, a to část p. p.
č. 337/1 předpokládané výměře cca 145 m2, lesní pozemek, část p. p. č. 339/2
předpokládané výměře cca 237 m2, trvalý travní porost, část p. p. č. 346/6 předpokládané
výměře cca 41 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v k. ú. Paseky nad Jizerou, obci
Paseky nad Jizerou, evidovaných listu vlastnictví č. 463 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, po dokončení stavební akce „Silnice
III/29057 Paseky nad Jizerou, rekonstrukce silnice“, bez doplatku,
b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

20

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Bratříkov
Předkladatelka: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 163/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Bratříkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p. p. č. 1686 o výměře 3 m2, nově označené jako st. p. č. 386, zastavěná plocha a
nádvoří, a části p. p. č. 1686 o výměře 1 m2, nově označené jako st. p. č. 387, zastavěná
plocha a nádvoří, vymezených geometrickým plánem č. 349-95/2020 ze dne 31. 12. 2020,
nacházejících se v k. ú. Bratříkov, obci Pěnčín, evidované na listu vlastnictví č. 939 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
manželům
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.200 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun
českých), na předmětných pozemcích se nachází přístavba rekreačního objektu ve vlastnictví
kupujících
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:
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22. Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 527/15/ZK v bodě 7. a), b) ze dne
24. 11. 2015 – týkající budoucí koupě pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 164/21/ZK
Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 527/15/ZK v bodě 7. a), b) ze dne 24.
11. 2015 – týkající budoucí koupě pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 527/15/ZK v bodě 7 a), b) ze dne 24. 11. 2015 – týkající se budoucí koupě
části p. p. č. 2090/1 o předpokládané výměře 4 m2, trvalý travní porost, nacházející se k. ú.
Nové Město pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidované na listu vlastnictví č.
1365 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
200 Kč za m2, po dokončení stavební akce „Silnice ev. č. II/291 Nové Město pod Smrkem státní hranice“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

22

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 311/17/ZK v bodě 1. ze dne 29. 8.
2017 – budoucí prodej části pozemku v k. ú. Desná III
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 165/21/ZK
Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 311/17/ZK v bodě 1. ze dne 29. 8.
2017 – budoucí prodej části pozemku v k. ú. Desná III
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 311/17/ZK v bodě 1. ze dne 29. 8. 2017 - týkající se budoucího prodeje části
p. p. č. 341 o předpokládané výměře cca 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Desná III, obec Desná, evidované na listu vlastnictví č.
489 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
státnímu podniku Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03
Hradec Králové, IČO 70890005, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně
ve výši ceny obvyklé, po dokončení stavební akce „Černá Říčka, Desná v J. H., oprava zdí
PB a LB a stupňů, ř. km 0,846 – 1,160“
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

23

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/21 – přesun prostředků z kapitoly 914
05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, do kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, na akci „SPO – spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil předložený materiál.
D. Weissová, předsedkyně výboru sociálních věcí
Informovala, že výbor sociálních věcí projednal předložené body a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 166/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/21 – přesun prostředků z kapitoly 914 05 –
Působnosti, odbor sociálních věcí, do kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
na akci „SPO – spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/21, kterým se:
1. snižují výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v kapitole 914 05 – Působnosti,
odbor sociálních věcí, č. a. 54802 0000 „Aktivity k mezinárodnímu dni seniorů“ o částku
50.000 Kč,
2.

navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v kapitole 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, č. a. 570108 0000 „SPO – spolufinancování osob pověřených k
výkonu SPOD“ o částku 50.000 Kč z důvodu zaslaných sdělení od organizací, jimž je
Libereckým krajem poskytována individuální dotace na spolufinancování výdajů
projektů v dotačním titulu Rodina 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2021 v souladu se schváleným ZR-RO č. 103/21.
Termín: 14. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:
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25. Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
2.
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace
3.
Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Mgr. Dvořák, předseda výboru výchovy, vzdělávání, zaměstnanosti a sportu
Informoval, že výbor výchovy, vzdělávání, zaměstnanosti a sportu projednal všechny
materiály týkající se školství a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém
znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 167/21/ZK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
2.
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace
3.
Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:
1. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
2. Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace,
3. Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
a to z důvodu:
- darování, prodeje a koupě nemovitého majetku,
- technického zhodnocení stávajícího nemovitého majetku
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje
předložení příloh č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 30. 04. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

25

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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26. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
tělovýchovy a sportu žadatele Svaz lyžařů České republiky, z. s., na projekt „FIS
SUMMER GRAND PRIX ve skoku na lyžích Liberec 2021“
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Ing. Boháč, předseda výboru tělovýchovy a sportu
Informoval, že výbor tělovýchovy a sportu projednal body č. 26 a 27 a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 168/21/ZK
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
tělovýchovy a sportu žadatele Svaz lyžařů České republiky, z. s., na projekt „FIS
SUMMER GRAND PRIX ve skoku na lyžích Liberec 2021“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Svaz lyžařů České
republiky, z. s., se sídlem Cukrovarnická 483/42, 160 00 Praha 6, IČO: 00537632, na projekt
„FIS SUMMER GRAND PRIX ve skoku na lyžích Liberec 2021“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánů
kraje.
Termín: 27. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

26

PRO:

39

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Pozvánka na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022
v Olomouckém kraji
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál. Požádal o opravu termínu na 26. 6. – 1. 7. 2022.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 169/21/ZK
Pozvánka na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022
v Olomouckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1.
2.

účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. letní olympiády dětí
a mládeže České republiky v roce 2022 v Olomouckém kraji,
finanční pokrytí účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2022 v Olomouckém kraji, do výše
2.500.000 Kč

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit přípravu a organizaci účasti
sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky v roce 2022 v Olomouckém kraji.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

27

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (42.) Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových organizací Zoologická
zahrada Liberec a Botanická zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů
Liberec - Františkov a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou na Statutární město
Liberec
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál. Sdělila, že tomuto materiálu předcházela dlouhá jednání
jak ze strany kraje, tak ze strany města. Bylo předloženo mnoho variant. Poděkovala právním
odborům jak na městě, tak na kraji. Uvedla, že si je vědoma velké investiční náročnosti,
související s tímto materiálem.
Diskuze:
M. Půta
Přivítal přítomné hosty MVDr. Davida Nejedlého, ředitele ZOO Liberec, a Ing. Jaroslava
Zámečníka, CSc., primátora města Liberec.
Ing. Zámečník, CSc.
Sdělil, že město Liberec obhospodařuje celkem 4 státní kulturní instituce. Společně
s Libereckým kraje vždy přemýšleli, jak pomoci těmto výchovným organizacím. Tento
materiál, který nyní projednává ZLK je výsledkem jednání, které nahrazuje to, že neexistuje
zákon o veřejných kulturních institucích. Kdyby existoval, tak by jednání byla daleko
jednodušší. Za tuto dohodu je vděčný. Město Liberec přebírá dva domovy důchodců, v nichž
se starají o občany Liberce.
MVDr. Nejedlo
Poděkoval za práci, která byla věnována přípravě tohoto převodu. ZOO je díky pravidlům,
které jsou dány, na pokraji fungování. Liberecká ZOO chová ohrožené druhy zvířat, které
potřebují být umístěna v zoologických zahradách, ovšem je nutné zajistit podmínky pro jejich
chov a podmínky jsou nyní na hraně. Zoologická zahrada musí naplňovat i další služby, jako
je ochrana přírody, vzdělávání a poskytovat rekreaci a zážitek.
M. Půta
Uvedl, že tato jednání již probíhala od vzniku krajů. Jedná se bezesporu o služby
nadregionální. Poděkoval všem, kteří se na tvorbě tohoto materiálu podíleli. Financování je
navrženo podobu 10 let. Po jednání předsedů zastupitelských klubů byla do materiálu
Strana 25 z 44

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 4. 2021

důvodové zprávy doplněna hodnota veškerého, převáděného majetku. Sdělil, že převody
podobného typu si kraj vyzkoušel již v roce 2015.
Ing. Miklík
Vysvětlil situaci z hlediska ekonomických dopadů. Jedná se o dlouhodobou záležitost a
závazek. Smlouva a memorandum jsou vzájemně provázané.
Mgr. Tulpa
Sdělil, že sociální organizace jsou provozně stabilizované a z 85 % jsou využívány občany z
Liberce. Ředitelé o tomto převodu vědí a jsou s ním seznámeni.
Ing. Volfová
Poděkovala za doplnění materiálu o majetkové položky, na základě požadavku finančního
výboru. Vznesla několik otázek týkajících se tohoto materiálu.
 jakou ve výsledku budou mít organizace formu (příspěvková organizace nebo jiná
forma).
 v majetku je uvedeno vše i s bytem a útulkem. Jak bude řešit město byt a útulek.
 jak bude řešen dětský koutek.
 ve smlouvě je uvedeno v čl. 4 odst. 7 – vrácení majetku. Zeptala se, co v tomto článku
znamená termín dlouhodobě. Zda je tento termín právnicky ošetřen.
 dále se ve smlouvě jedná o tom, že v případě, kdy jedna ze smluvních stran nebude
moci či nebude chtít v činnosti dále pokračovat, tak se zavazuje majetek převést
bezúplatně bez ohledu na investice dosud učiněné. Co to znamená.
 v příloze č. 1 je přehled příspěvkových organizací, kde se uvádí, že Domov pro
senoiry Vratislavice n. N. stojí v současné době LK 6,2 mil. Kč a Domov senoirů
Liberec Františkov 12,1 mil. Kč. Zda tomu bude stejně i ze strany města Liberec.
 město Liberec se zavazuje, že bude po dobu 10 let dávat 25 mil. Kč do těchto
organizací, ale nevyplývá ze smlouvy, že Liberecký kraj se zavazuje investovat do
zoologické zahrady.
M. Půta
Vysvětlil, že dětský koutek se nebude přejmenovávat a zůstane to na rozhodnutí ředitele
zoologické zahrady tak, jak tomu je nyní. Dle rozhodnutí právního odboru je termín správně
uveden, protože v příloze, kdy jedna ze stran nebude plnit své povinnosti, tak organizace
nabídne zpět, jako bezúplatný majetek. Liberecký kraj se nezavazuje, kolik bude investovat a
město Liberec se naopak zavazuje, kolik bude investovat. Toto se týká příspěvku na provoz
obou příspěvkových organizací.
Mgr. Tulpa
Nedomnívá se, že je správně řečené, že sociální organizace byly finančně zvýhodňovány před
ostatními. Krajské organizace nejsou zvýhodňovány, všechny jsou financovány stejně.
Ing. Vinklátová
Vysvětlila, že vstup do dětského koutku bude za stejných podmínek, jako tomu bylo nyní.
Majetek není uveden z důvodu, že se stále přesunuje. Bude nutné uzavřít další smlouvy.
Soupis majetku je pouze orientační a bude řešen v následných smlouvách. Ve smlouvě je
uvedeno, že se nyní jedná o majetek, který bude k 31. 12. 2021.
MVDr. Nejedlo
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Vysvětlil, že útulek Archa je určen pro pomoc zvířatům v nouzi. V tomto útulku se nacházejí
3 aktivity – útulek, stanice pro hendikepované živočichy a vzdělávací centrum. Činnost
útulku z hlavní části pro město Liberec, ale i pro jiné obce v LK a využívají jejich služeb za
úplatu. Útulek je uprostřed komplexu, tudíž činnosti nelze oddělit.
Dále vysvětlil byt. Byt je dědictví po paní, která zemřela a byt předala útulku. Byt je o
velikosti 1+1 na Perštýně v Liberci. Ponechali ho k využití zoologické zahrady. Bude pro
studentský program Erasmus+ a bude sloužit k ubytovávání studentů ze zahraničí, kteří do
Liberce přijíždějí na stáž.
Ing. Miklík
Uvedl, že převod majetku bude řešen v konkrétních darovacích smlouvách. Znovu zopakoval,
že závazek bude na dobu 10 let a do ZOO budou nutné investice. Je nutný závazek města
Liberec, týkající se podmínky poskytovaný finančních prostředků po celou dobu trvání.
Ing. Volfová
Poděkovala za vysvětlení. Sdělila Mgr. Tulpovi, že vycházela u sociálních služeb z toho, že
např. sociální služby při 82 zaměstnancích stojí město 23 mil. Kč. Je překvapena, že u DS
Františkov se uvádí 12,5 mil. Kč. Zeptala se Ing. Miklíka, že se tedy LK nemusí zavazovat a
předpokládá, že bude 25 mil. Kč investovat do jednotlivých organizací za předpokladu, že na
to LK bude mít dostatek finančních prostředků. Načež vyjmenovala mnoho investic, které LK
financuje.
Ing. Miklík
Sdělil, že představa je, ale prozatím nebude zveřejněna.
Ing. Hocke
Informoval, že ve výboru finančním byla k tomuto bodu rozsáhlá diskuze. Výbor finanční
hlasoval pro schválení tohoto materiálu. Vše se nemůže vnímat jen ekonomicky. Požádal o
podporu tohoto materiálu.
Ing. Kříž
Zmínil, že směnu navrhovalo město Liberec. Domnívá se, že by se tato směna měla nejprve
projednat na městě Liberec a až poté v zastupitelstvu kraje tj. v květnu. Ing. Miklík by tedy
mohl i příští měsíc sdělit, odkud vezme finanční prostředky.
M. Půta
Vysvětlil, že rada kraje všemi hlasy schválila tento materiál a na městě Liberec tomu bylo
v radě městě stejně tak. Nyní tento materiál bude v tomto týdnu projednán v zastupitelstvu
kraje, a poté v zastupitelstvu města tak, jak jsou v harmonogramech naplánovaná.
Mgr. Tulpa
Dovysvětlil, jakým způsobem každá organizace získává dotaci. Existuje program, kde se
přesně vykazuje počet úvazků, počet uživatelů, na jejichž základě žádají o příspěvek. Žádost
je zpracována na MPSV a zpět se žádost vrátí v podobě financí. Těmi 12 mil. Kč kraj
doplňuje to, co od MPSV chybí.
M. Půta
Požádal, aby o rozdělení dotací byli písemně informováni ORP, výbor sociálních věcí, včetně
členů zastupitelstva kraje.
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Mgr. Tulpa
Sdělil, že bude informovat ORP, výbor sociálních věcí a zrealizuje seminář k metodice
přidělování dotací MPSV pro členy zastupitelstva kraje.
Mgr. Prachařová
Sdělila, že chápe na jedné straně důvody města a na straně druhé důvody kraje v celkové
transakci. Ze strany městských zastupitelů je k této transakci mnoho dotazů. Vytkla, že byly
naplánovány schůzky mezi předsedy klubů města a kraje, ale k žádné nedošlo.
M. Půta
Sdělil, že to vnímá tak, že hlavním problémem je odlišná pozice některých politických
subjektů, a to v obou zastupitelstvech.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 170/21/ZK
Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových organizací Zoologická zahrada
Liberec a Botanická zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů Liberec Františkov a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou na Statutární město Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) smlouvu č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a některých
souvisejících práv, povinností a závazků mezi Libereckým krajem a Statutárním městem
Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO 00 262 978,
b) Memorandum o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových organizací č.
OLP/1214/2021 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec, se sídlem nám.
Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO 00 262 978
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/1204/2021
o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků
mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec a Memoranda o vzájemném
financování a dotační podpoře příspěvkových organizací č. OLP/1214/2021 hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

28

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

7

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (28.) Vyhlášení programu č. 2.6 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora
místní Agendy 21 - oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Mgr. Horinka, předseda výboru hospodářského a regionálního rozvoje, rozvoje venkova
Informoval, že výbor hospodářského a regionálního rozvoje, rozvoje venkova projednal body
č. 28 – 30, 40, 41 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 171/21/ZK
Vyhlášení programu č. 2.6 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora místní Agendy
21 - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.6 „Podpora místní Agendy 21“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 655.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu
Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.6 k předkládání žádostí o dotace na rok 2021.
Termín: 28. 04. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

29

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (29.) Vyhlášení programu č. 2.5 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel - oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál. Požádal o úpravu přílohy č. 2.5.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 172/21/ZK
Vyhlášení programu č. 2.5 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.5 „Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s
předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.486.000
Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu
Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.5 k předkládání žádostí o dotace na rok 2021.
Termín: 28. 04. 2021
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HLASOVÁNÍ Č.:

30

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (30.) Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Pořízení vozidla HART a
videolaryngoskopů“
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Bc. Mlejnková, předsedkyně výboru zdravotnictví
Informovala, že výbor zdravotnictví projednal předložený bod a doporučuje ho zastupitelstvu
kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 173/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Pořízení vozidla HART a
videolaryngoskopů“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „ZZS LK - Pořízení vozidla
HART a videolaryngoskopů " ve výši 700.000 Kč v roce 2021,
b) předpokládané předfinancování projektu „ZZS LK - Pořízení vozidla HART a
videolaryngoskopů“ Libereckým krajem do výše 6.300.000 Kč v roce 2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

31

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. (31). Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu
F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnost
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 174/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X.
Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnost
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Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec,
příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec I-Staré Město, Zhořelecká 344/5, IČ
00083143, ve výši 1.463.000 Kč na projekt “Podpora českých divadel pro rok 2021“,
2. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Naivnímu divadlu Liberec,
příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec IV-Perštýn, Moskevská 32/18, IČ 00083178,
ve výši 522.500 Kč na projekt „Podpora divadelní činnosti v roce 2021“,
schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1056/2021,
mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvkovou organizací, se
sídlem Liberec I-Staré Město, Zhořelecká 344/5, IČ 00083143,
2. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1057/2021,
mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvkovou organizací, se
sídlem Liberec IV-Perštýn, Moskevská 32/18, IČ 00083178
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec
na divadelní činnost v r. 2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci
č. PM 168/2020.
Termín: 25. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

32

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

33. (32.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/21 - změna specifických ukazatelů
v kapitole 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál. Zároveň informovala, že výbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, projednal všechny body a doporučuje je zastupitelstva kraje schválit
v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 175/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/21 - změna specifických ukazatelů v
kapitole 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/21, kterým se v kapitole 917 07 - Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora vybraných
aktivit v resortu“, číslo akce 780516 „Oslavy Ještědu“ snižují výdaje ve výši 20.000 Kč a
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současně se navyšují výdaje u čísla akce 780115 „Soutěž o nejlepší kroniku“, ve stejné
kapitole ve výši 20.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 31. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

33

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

34. (33.) Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
J. Chuchlík, předseda výboru dopravy
Informoval, že výbor dopravy projednal všechny body a doporučuje je zastupitelstvu kraje
schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 176/21/ZK
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
novou přílohu č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ 70946078
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, informovat ředitele Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, o schválení nové přílohy č. 1 zřizovací
listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, České mládeže
632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.
Termín: 15. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

34

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (34.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/21 – navýšení příjmů kraje a
navýšení výdajů v kapitole 913 06 - Příspěvkové organizace, odbor dopravy
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
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==================================================================
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 177/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 913 06 - Příspěvkové organizace, odbor dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 117/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 12.700.000 Kč, a to:
a) vybrané za náklady řízení ve výši 17.545 Kč,
b) a dále se navyšují příjmy zaslané Krajskou správou silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ
70946078, ve výši 12.682.455 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním
neinvestičního příspěvku poskytnutého na akci „Zimní a běžná údržba pozemních
komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, dle usnesení rady Libereckého
kraje č. 103/20/RK, č. 976/20/RK a č. 1503/20/RK,
2.

navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy na akci
„Krajská správa silnic LK, p. o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s., na
BĚŽNOU ÚDRŽBU“ ve výši 12.700.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 31. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

35

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (35.) Dohoda o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n.Nisou – Zittau –
Bogatynia – Frýdlant – Świeradów-Zdrój
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 178/21/ZK
Dohoda o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n.Nisou – Zittau – Bogatynia –
Frýdlant – Świeradów-Zdrój
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n. Nisou – Zittau – Bogatynia –
Frýdlant – Świeradów-Zdrój č. OLP/1147/2021, uzavíranou mezi Gminou Bogatynia,
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zastoupenou pověřeným Burmistrzem Wojciechem Dobrołowiczem se současným podpisem
pokladníka Gminy paní Moniki Niklas, se sídlem ul. Daszyńskiego 1, PL-59-920 Bogatynia;
Gminou Miejska Świeradów-Zdrój, zastoupenou Burmistrzem Rolandem Marciniakem, se
sídlem ul. 11. listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój a Landratsamt Görlitz, zastoupeným
Landratem, panem Bernd Lange, se sídlem Bahnhofstraße 24, D-02826 Görlitz, na období od
1. 5. 2021 do 31. 12. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
Dohodu o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n. Nisou – Zittau – Bogatynia –
Frýdlant – Świeradów-Zdrój č. OLP/1147/2021, hejtmanovi kraje, k podpisu.
Termín: 31. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

36

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. (36.) Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2021
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál. Vysvětlil, že tento materiál se týká navýšení jízdného.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 179/21/ZK
Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif integrovaného dopravního
systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
návrh Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od 1. 7. 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
společnost KORID LK, spol. s r.o., o přijatém usnesení.
Termín: 30. 04. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

37

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (37.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 106/21 – navýšení příjmů kraje a
navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost“; příspěvek od obcí Libereckého kraje
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
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==================================================================
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 180/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 106/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“;
příspěvek od obcí Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 106/21, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve
výši 1.253.863 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, na akci „dopravní
obslužnost“ ve výši 1.253.863 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 31. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

38

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

39. (38.) Písemné informace
Předkladatel: členové rady kraje
Diskuze:
Ing. Miklík
Představil písemnou informaci b).
M. Půta
Vysvětlil písemnou informaci h), kde Liberecký kraj obdržel pokutu za to, že nebyl použit
odpovídající piktogram na ochranných nanofiltrech.
Mgr. Švarc
Požádal o vysvětlení článku 44 a 53 v písmenu d) „Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za
rok 2020“. Článek 44 – pro jaké trestné činy, jak je uvedeno v materiálu pro předsudečné
nenávisti, tak mohl dostat upřesnění. Dále u bodu č. 53 požádal o bližší upřesňující údaje,
které v předložené zprávě nenašel, konkrétně: „Protiromské smýšlení bylo zaznamenáno,
mimo jiné v předvolební kampani některých úspěšných politických subjektů.“
M. Půta
Odpověděl, že Mgr. Tulpa s V. Strouhalem, DiS., odpoví písemně.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 181/21/ZK
Písemné informace
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a)

Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 17. 3.
2021 do 13. 4. 2021
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2021
c)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 6.
mimořádném zasedání rady kraje
d)
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020
e)
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na
zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam
f)
Vyjádření dopravce k využití vnitřního provozovatele při výkonu dopravní
obslužnosti na území Libereckého kraje
g)
Dohoda o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek a závazků č.
OLP/1215/2021 – ČSAD Liberec, a.s.
h)
Informace o pokutě 50 000 Kč uložené Libereckému kraji Státním ústavem pro
kontrolu léčiv za nesplnění technických požadavků na výrobek (nanofiltr) při
jeho uvedení na trh
i)
Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2021
j)
Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów na české území
včetně návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých monitoringů
k)
Přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho
vzniku
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 17. 3. 2021 do 13.
4. 2021,
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2021,
c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 6.
mimořádném zasedání rady kraje,
d) Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020,
e) Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání
nemateriálního kulturního statku na krajský seznam,
f)

Vyjádření dopravce k využití vnitřního provozovatele při výkonu dopravní obslužnosti
na území Libereckého kraje,
g) Dohoda o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek a závazků č. OLP/1215/2021
– ČSAD Liberec, a.s.,
h) Informace o pokutě 50 000 Kč uložené Libereckému kraji Státním ústavem pro kontrolu
léčiv za nesplnění technických požadavků na výrobek (nanofiltr) při jeho uvedení na trh,
i)
j)

Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2021,
Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów na české území včetně
návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých monitoringů,

k) Přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho vzniku.

HLASOVÁNÍ Č.:
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40. (39.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 - zapojení zůstatků
použitelných finančních prostředků roku 2020 do rozpočtu kraje 2021
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál. Požádal o úpravu názvu bodu po jednání zastupitelstva
kraje.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 182/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 - zapojení zůstatků použitelných
finančních prostředků roku 2020 do rozpočtu kraje 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 151.500.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2021 v celkové výši 151.500.000 Kč, z toho:
1)
2)

3)

4)

výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu ve výši 3.525.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace v celkové výši 26.052.800
Kč, v tom:
a) v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí ve
výši 4.000.000 Kč,
b) v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Běžná
údržba silnic ve výši 7.500.000 Kč,
c) v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu ve výši 667.000 Kč,
d) v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví ve
výši 13.885.800 Kč,
výdaje v kapitole 914 – Působnosti v celkové výši 10.000.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, Liberecký kraj sobě ve výši 500.000 Kč,
b) v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy ve výši 7.500.000 Kč,
c) v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
Adaptační opatření na změnu klimatu ve výši 1.500.000 Kč,
d) v kapitole 914 10 – Působnosti, právní odbor ve výši 500.000 Kč,
výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 37.855.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu ve výši 21.255.000 Kč,
b) v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí ve výši 5.000.000
Kč,
c) v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 7.100.000 Kč,
d) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu ve výši 4.000.000 Kč,
e) v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství ve
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výši 500.000 Kč,
5) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva na
řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši
7.922.200 Kč,
6) výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 35.400.000 Kč,
v tom:
a) v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí ve výši
500.000 Kč,
b) v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy ve výši
18.500.000 Kč,
c) v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a
zemědělství ve výši 500.000 Kč,
d) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku v celkové výši 15.900.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor,
Kofinancování IROP a TOP ve výši 11.700.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 926 – Dotační fond v celkové výši 9.045.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů, 2.2 Regionální inovační program ve výši 300.000
Kč,
b) v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, 4.26 - Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních klubech ve výši 8.745.000 Kč,
9) výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana ve výši
5.000.000 Kč,
10) výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a
zemědělství v celkové výši 5.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 31. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

40

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (40.) Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a
Parkovací dům“
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
R. Hejna
Zeptal se, zda u tohoto projektu bylo počítáno s výší 80 mil. Kč. Nyní je výše 200 mil. Kč,
proč došlo k takovému velkému navýšení.
M. Půta

Strana 38 z 44

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 4. 2021

==================================================================
Vysvětlil, že je to na základě stanovení ceny od architektů, kdy na jedné straně je hodně
výhod, ale na druhé straně jejich počáteční odhady ceny nejsou trvalé a stále rostou.
Ing. Miklík
Sdělil R. Hejnovi, že prvotních 80 mil. Kč neodpovídá realitě. Ze srpna 2018 je částka ve výši
200 mil. Kč bez DPH pro obě etapy. V letošním roce se částka liší o 50 mil. Kč.
M. Půta
Poděkoval zastupitelům kraje z minulého volebního období Ing. Volfové a Ing. Klímovi,
vedoucímu odboru ekonomiky, že se podařilo finanční prostředky zachránit před některými
návrhy, které zastupitelstvu kraje byly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 183/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“ Libereckým krajem do výše 136.346.480 Kč a jeho rozložením v
letech 2021 – 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 51
Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“ Libereckým krajem do výše 69.148.620 Kč a jeho rozložením v letech 2021 – 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2027
HLASOVÁNÍ Č.:

41

PRO:

0

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

CHYBNÉ HLASOVÁNÍ

HLASOVÁNÍ Č.:

42

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (41.) Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod
Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
M. Půta
Poděkoval městům Jablonec nad Nisou a Liberec za převod finančních prostředků, které
nevyužijí. Vzkázal obyvatelům z podještědí, že je podmínkou, aby po celou dobu opravy
silnice nebyla úplná uzavírka. Bude připraveno nějaké povolení, i kdyby v omezeném
způsobu dopravy.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 184/21/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem –
Horní Hanychov, 1. etapa“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice III/2784
Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“ Libereckým krajem z původní
výše 78.100.000 Kč na novou výši spolufinancování 99.973.890 Kč a jeho rozložení
v letech 2020 až 2023 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z
Integrovaného regionálního operačního programu,
b) snížení předfinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní
Hanychov, 1. etapa“ Libereckým krajem z původní výše 60.000.000 Kč na novou
částku 42.882.352 Kč a jeho rozložení v letech 2020 až 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova zajistit, další postup.
Termín: 31. 12. 2028

HLASOVÁNÍ Č.:

43

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

43. (44.) Příjmy z prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) - změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 130/21 - Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 185/21/ZK
Příjmy z prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) - změna rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 130/21 - Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 130/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje o
celkovou částku 463.641,75 Kč z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky)
následujícím institucím: Obec Skalice u České Lípy, Městský obvod Liberec – Vratislavice
nad Nisou a Léčebna respiračních onemocnění Cvikov, příspěvková organizace. Současně se
navyšují celkové výdaje kraje o uvedenou částku v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor
kancelář hejtmana – Stav pandemické pohotovosti (COVID – 19)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2021.
Termín: 30. 05. 2021
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HLASOVÁNÍ Č.:

44

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (45.) Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci „Vypořádání bývalé
silnice I/14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul., a dalších úseků pozemních
komunikací“ mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 186/21/ZK
Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci „Vypořádání bývalé silnice I/14 v
úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul., a dalších úseků pozemních komunikací“ mezi
Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci „Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku
Klášterní ul. – Zhořelecká ul., a dalších úseků pozemních komunikací“ č. OLP/1226/2021
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec, IČO 00262978, kterým se blíže specifikuje základní rámec spolupráce pro
další postup při řešení a správě silniční sítě ve městě Liberec, a to mimo jiné zejména ohledně
původní silnice I/14 a I/13, který povede k dobrému fungování silniční sítě ve městě Liberec
a k dosažení efektivních vlastnických vztahů k silniční síti ve městě Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

45

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

45. (46.) ČSAD Liberec, a.s. – delegování zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
a navýšení základního kapitálu společnosti
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 187/21/ZK
ČSAD Liberec, a.s. – delegování zástupce kraje na valnou hromadu společnosti a
navýšení základního kapitálu společnosti
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem
České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 250 45 504, která se uskuteční dne 21. 5. 2021
od 10.00 hod.,
deleguje
pana Daniela Davida, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., se
sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 250 45 504, která se uskuteční dne 21.
5. 2021 od 10.00 hod.,
souhlasí
s návrhem navýšení základního kapitálu společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České
mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504, o částku 55.000.000 Kč (slovy: padesát pět
milionů korun českých), s tím, že akcionář Liberecký kraj bude upisovat zápočtem
pohledávky až do výše 10.472.081,18 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc
osmdesát jedna korun českých osmnáct haléřů) vyplývající z dohody o narovnání č.
OLP/1215/2021, uzavřené mezi akcionářem Liberecký kraj a Společností; za současného
navýšení základního kapitálu společnosti úpisem akcií akcionářem Autobusy LK, s.r.o., se
sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 068 97 517, a to až do
celkové částky zvýšení základního kapitálu 55.000.000 Kč (slovy: padesát pět milionů korun
českých). Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 85.037.400 Kč (slovy:
osmdesát pět milionů třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) na novou částku 140.037.400
Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, aby
vyrozuměl společnost ČSAD Liberec, a.s., o přijatém usnesení.
Termín: 03. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

46

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

46. (47.) Poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Ekocentrum Oldřichov v
Hájích, z. ú. na dorovnání ztrát a opravu expozice v Dolánkách
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
V. Stříbrný, předseda výboru životního prostředí a zemědělství
Informoval, že výbor životního prostředí a zemědělství se k návrhu programu ZK nesešel,
protože v řádném termínu, žádné neměl k projednání. Tento materiál si výbor mezi sebou
poslal a elektronickým způsobem všichni členové výboru sdělili souhlas s předloženým
materiálem.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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==================================================================
USNESENÍ č. 188/21/ZK
Poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z.
ú. na dorovnání ztrát a opravu expozice v Dolánkách
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 500.000 Kč Ekocentru Oldřichov v Hájích
z. ú., se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475, z rozpočtu
Libereckého kraje za účelem dorovnání ztrát a opravy expozice v Dolánkách s termínem
splatnosti vratky Libereckému kraji do 31. prosince 2022,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/1255/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích, z. ú., se
sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje,
smlouvu č. OLP/1255/2021 mezi Libereckým krajem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích z. ú.,
k podpisu.
Termín: 15. 05. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

47

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (43.) Náměty a připomínky
Ing. Miklík
Sdělil, že všem členům zastupitelstva kraje pošle materiál týkající se prodeje v Pasecké ul.
v Jablonci nad Nisou.
Mgr. Horinka
Dotázal se Mgr. Richtera, ohledně dostatečného počtu očkovacích vakcín v menších centrech
jako je např. Hrádek nad Nisou. Zde momentálně čeká na očkování 260 lidí.
Mgr. Richter
Vysvětlil, že očkovací centra očkují od 1. 4. 2021. Doufá, že očkovací látka Moderna bude
dodávána ve větším počtu, než tomu je nyní.
M. Půta
Sdělil, že nyní je nejvíce a nejlépe funguje zásobování vakcínou od společnosti
Pfizer/BioNTech. Ostatní vakcíny jsou doručovány v různých termínech a nejsou pravidelné.
Ministr zdravotnictví slíbil větší množství dávky od Astra Zeneca, do Libereckého kraje, a to
6.000 dávek.
Mgr. Richter
Doplnil pana hejtmana, že všechny dávky značky Astra Zeneca, které by měl Liberecký kraj
příští týden obdržet, budou směřovány na druhé dávky vakcinace v sociálních zařízeních.
Ing. Ramzer
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Informoval, že před květnovým jednáním ZLK bude od 12.00 hodin v zastupitelském sále pro
zastupitele seminář na téma výsledky Jizerské 50.
M. Půta ukončil 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 16.15 hodin.
Další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 25. 5. 2021 od 14 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Michael Canov

………………………………
Václav Židek

………………………………
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
V Liberci, 3. 5. 2021

Zapsala: Bc. Iveta Kavanová
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