Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 3 ze zasedání Výboru hospodářského a
regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 16. 3. 2021
Přítomno:

12 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny (2 distančně), Martin
Podsedníček (vyjma bodu 7 a 8)

Omluveni:

Jiří Janďourek

Hosté:

Ing. Petra Kašparová, Ing. Eva Benešová, Ing. Iveta Moravcová, Mgr. Tomáš Vaško, Mgr. Zdeněk
Hluštík, Ing. Jan Čáp, Mgr. Petr Staněk

Ověřovatelé:

Ing. Markéta Khauerová

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu jednání
Kontrola úkolů z předchozího jednání výboru
Volba ověřovatele zápisu z jednání výboru
Materiál do Zastupitelstva LK – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje
5. Materiál do Zastupitelstva LK – Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji
2021+
6. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „Snížení
energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“
7. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „FVE
Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
8. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „FVE
Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“
9. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace
dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“
10. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „Digitální
technická mapa Libereckého kraje“
11. Materiál do Zastupitelstva LK – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3214/2020 o
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - Regionální inovační
program, společnost Frýdlantské strojírny-Rasl a syn a.s.
12. Materiál do Zastupitelstva LK – Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační
program“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální
rozvoj
13. Materiál do Zastupitelstva LK – Žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za
porušení rozpočtové kázně – obec Janův Důl a Horní Branná
14. Materiál do Zastupitelstva LK – Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových
dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ
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15. Materiál do Zastupitelstva LK - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/21 –
převod finančních prostředků z kapitoly 920 – Kapitálové výdaje do kapitoly 923 –
Spolufinancování EU, navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 923 –
Spolufinancování EU, závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a přístavba
výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“
16. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Informace o připravovaných projektech
do REACT-EU v oblasti zdravotnictví a zdravotnické záchranné služby
17. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK
Team za rok 2020
18. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Zpráva o realizaci projektu Zdravý
Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2020
19. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Výroční zpráva Akčního plánu koncepce
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2020
20. Vyhlášení programu 2.6 Podpora místní Agendy 21 - oblast podpory regionální
rozvoj
21. Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální
rozvoj
22. Různé
3. zasedání Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva
Libereckého kraje v roce 2021 zahájil předseda Mgr. Josef Horinka a dle prezenční listiny
zkontroloval, že výbor je usnášeníschopný.
Se souhlasem předsedy výboru se MgA. Ida Chuchlíková a Ing. Iva Jirmanová zúčastnily
jednání distančně pomocí platformy Microsoft Teams. Před každým hlasováním dal předseda
výboru distančním účastnicím možnost ke komentáři. Při hlasování byly sečteny hlasy
přítomných a následně postupně předseda výboru oslovil distanční účastnice.
1. Schválení programu jednání
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova schválil program jednání.
č. usnesení: 19/21/VHRR/3
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova po projednání
schvaluje
program 3. jednání výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova dne 16. 3.
2021.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0
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Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato
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2. Kontrola úkolů z předchozího jednání výboru
Byla provedena kontrola plnění úkolů z předchozího jednání výboru s tím, že úkoly byly
splněny.
Mgr. Josef Horinka sdělil, že přednesl podněty 2. jednání výboru na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje a seznámil členy výboru s výstupy jednání.
K jednání byl přizván Mgr. Petr Staněk, aby zodpověděl dotazy ohledně výběru stavebních
projektů, které jsou předkládány do Komise architektů LK. Zároveň zodpověděl dotaz ohledně
bodu č. 15 (viz bod 15).
č. usnesení: 20/21/VHRR/3
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova po projednání
schvaluje
kontrolu plnění úkolů z 2. jednání výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje
venkova dne 9. 2. 2021.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

3. Volba ověřovatele zápisu z jednání výboru
Jako ověřovatelka zápisu z 3. jednání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje byla
zvolena Ing. Markéta Khauerová.
č. usnesení: 21/21/VHRR/3
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
volí
Ing. Markétu Khauerovou, jako ověřovatelku zápisu z jednání výboru hospodářského a
regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16. 3. 2021.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0
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Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato
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4. Materiál do Zastupitelstva LK – Materiál do Zastupitelstva LK – Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Mgr. Tomáš Vaško a Mgr. Zdeněk Hluštík (odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ
LK) představili členům výboru Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.
K dokumentu následně proběhla debata.
Na žádost MgA Idy Chuchlíkové jsou v zápise uvedeny následující dotazy:


V důvodové zprávě je uvedeno : "Před předložením návrhu AZÚR LK č. 1 zastupitelstvu
kraje k vydání je plánováno jeho projednání ve třech zastupitelských výborech (výbor
dopravy, výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výbor životního
prostředí a zemědělství) a uspořádání informačního semináře pro krajské zastupitelstvo. "
Je možné, aby členové výboru RRRV, před hlasováním a probráním bodu č. 4., mohli
absolvovat výše zmíněný seminář k ZUR, z důvodu detailnějšího seznámení se s
dokumentem?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že seminář pro členy Zastupitelstva Libereckého kraje je
plánován hodinu před vlastním jednáním Zastupitelstva není možné hlasovat o bodu č. 4 až
po tomto semináři. Mgr. Tomáš Vaško upozornil, že na semináři zazní obdobné informace
jako v prezentaci na výborech a zároveň nabídl na místě zodpovědět jakékoliv dotazy.


V podkladech je uvedeno :" Veřejné projednání Návrhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení
URÚ proběhlo 23. července 2020." Prázdninový termín je v případě projednávaných
takto důležitých dokumentů s veřejností obecně problematický. Bylo by možné pro
veřejná projednání (myšleno budoucí a netýkajících se pouze ZUR) volit termíny mimo
prázdniny? Tedy preferovat termíny, kdy je účast veřejnosti pravděpodobnější?

Odpověď: Termíny pro veřejné projednání AZÚR LK byly zvoleny s ohledem na další kroky
spojené s pořízením dokumentu. Vzhledem k situaci s COVID-19 byl zvolen první možný
termín, který umožnil shromáždění většího počtu lidí. Termíny pro veřejná projednání jsou
standardně volena s ohledem na co největší účast veřejnosti.
č. usnesení: 22/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/27)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
s návrhem Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
adoporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:0
Pro:0
Pro:10

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0
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Zdržel se:0
Zdržel se:1
Zdržel se:1
Zdržel se:2

Výsledek:
přijato
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5. Materiál do Zastupitelstva LK – Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji
2021+
Ing Iveta Moravcová (odbor dopravy KÚ LK) představila členům výboru dokument Strategie
rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+ a zodpověděla položené dotazy.
č. usnesení: 23/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/41)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
s návrhem dokumentu Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+
adoporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

6. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „Snížení
energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je odsouhlasení závazku spolufinancování a předpokládaného předfinancování projektu
„Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ Tento
projekt byl předložen do 146. výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o
podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
Na žádost MgA Idy Chuchlíkové jsou v zápise uvedeny následující dotazy:


Cílem projektu je snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní
Liberec. Projekt je rozdělen na dvě opatření a je zmíněno, že záměr má kladné stanovisko
památkářů. Prosím o předložení, či zaslání kladného stanoviska oddělení památkové péče
MML na druhou část (tzn. dokumentaci nového otopného systému)

Odpověď (byla zaslána členům výboru před vlastním jednáním): Projekt je rozdělen na dvě
opatření, která se budou realizovat postupně a nezávisle na sobě. Stavební povolení je vydáno
na část rekonstrukci střechy budovy dílen. Vyjádření památkové péče k této části bylo zasláno
členům výboru v příloze. Vzhledem k havarijnímu stavu střechy budovy dílen je již výběrové
řízení na rekonstrukci zahájeno (z důvodu nutnosti provádění stavebních prací přes letní
měsíce) a čeká se na schválení projektu.
K druhé části rekonstrukci otopného systému (výměníku) je zpracována dokumentace pro
stavení povolení a stavební povolení se teprve vyřizuje. Pro podání projektu není stavební
povolení podmínkou. Předpokládáme, že v průběhu hodnocení projektu bude stavební povolení
vydáno. Dle sdělení projektanta byl záměr v průběhu zpracování s památkovou péči
konzultován.
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V popsaném návrhu a zaslaných podkladech není součástí projektu barevné řešení fasád,
případné další záměry. Je v plánu u tohoto objektu záměr fotovoltaiky na střeše objektu, či
řešení barevnosti/zateplení fasád? Pokud ano, je k dispozici stanovisko oddělení
památkové péče MML?

Odpověď (byla zaslána členům výboru před vlastním jednáním): Barevné řešení fasád není
zahrnuto z důvodu, že fasádu se nezatepluje. V rámci opatření bude provedena výměna všech
světlíků, rekonstrukce střešního pláště, včetně zateplení střechy. Projekt je připravován již od
roku 2019. Energetické auditor v rámci přípravy projektu fotovoltaiku neuvažoval.
č. usnesení: 24/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/28)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše 18.953.500 Kč
a jeho rozložením v letech 2021 - 2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
ze 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše 13.696.500 Kč a jeho
rozložením v letech 2021 - 2023
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

7. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „FVE
Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je odsouhlasení závazku spolufinancování a předpokládaného předfinancování projektu „FVE
Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“. Tento projekt byl předložen do 146. výzvy Ministerstva
životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020.
č. usnesení: 25/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/29)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
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a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská –
Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 800.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021 - 2022
v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy Operačního programu
Životní prostředí,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
Libereckým krajem do výše 600.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021 - 2022
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:9
Pro:1
Pro:1
Pro:11*

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

*jeden člen výboru nebyl přítomen hlasování, přestože se prezenčně účastnil zbylého jednání
výboru
8. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „FVE
Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je odsouhlasení závazku spolufinancování a předpokládaného předfinancování projektu „FVE
Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“. Tento projekt byl předložen do 146.
výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020.
č. usnesení: 26/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/30)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona
Randy – Jablonec nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 960.000 Kč a jeho rozložením
v letech 2021 - 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy
Operačního programu Životní prostředí,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy –
Jablonec nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 1.140.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021
- 2022
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:9
Pro:1
Pro:1
Pro:11

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0
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9. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace
dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je schválení závazku spolufinancování a předpokládaného předfinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“, který byl
připraven do výzvy č. 144 Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
č. usnesení: 27/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/31)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“ Libereckým krajem do výše 506.658 Kč a
jeho rozložením v letech 2021 - 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z výzvy č. 144 Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Revitalizace dolního centra Liberce –
vegetační střecha na parkovacím domě“ Libereckým krajem do výše 2.871.057 Kč a jeho
rozložením v letech 2021 - 2022
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

10. Materiál do Zastupitelstva LK – Závazek spolufinancování projektu „Digitální
technická mapa Libereckého kraje“
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je schválení závazku spolufinancování a předpokládaného předfinancování projektu „Digitální
technická mapa Libereckého kraje“, který je připravován do výzvy č. 01_19_259 Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.
Na žádost MgA Idy Chuchlíkové jsou v zápise uvedeny následující dotazy:


Je možné, aby součástí aktualizace byla i aktualiazce ÚSESu v Jablonci nad NIsou?
Aktualizace ÚSESu proběhla v roce 2020 a dle informací ze státní správy odboru životního
prostředí nejsou data doposud na portálu libereckého kraje aktualizovaná.

Odpověď (byla zaslána členům výboru před vlastním jednáním): V rámci projektu „Digitální
technická mapa Libereckého kraje“ lze pořizovat data pouze v rozsahu daném vyhláškou č.
393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-393).
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Seznam údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy
obsahuje „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.“ Údaje o ÚSES nejsou obsahem digitální
technické mapy. Z výše uvedených důvodů není možné, aby součástí aktualizace DTM byla i
aktualizace ÚSESu v Jablonci nad Nisou.
ÚKOL Č 1: Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů předá odboru životního
prostředí informaci o neaktuálních datech týkajících se ÚSES na portálu Libereckého kraje.
č. usnesení: 28/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/32)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Digitální technická mapa
Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 93.587.095 Kč a jeho rozložením v letech 2020
- 2028 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 01_19_259 Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Digitální technická mapa Libereckého kraje“
Libereckým krajem do výše 137.520.259 Kč a jeho rozložením v letech 2020 - 2023
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:0
Pro:11

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:1
Zdržel se:1

Výsledek:
přijato

11. Materiál do Zastupitelstva LK – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3214/2020 o
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - Regionální inovační
program, společnost Frýdlantské strojírny-Rasl a syn a.s.
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je prodloužení termínu ukončení realizace a prodloužení termínu pro doložení závěrečného
vyúčtování
projektu
„Inovace
pracoviště
pro
montáž
izolačních
výplní
s využitím průmyslového internetu věcí (IIoT)“ příjemce dotace Frýdlantské strojírny Rasl
a syn a.s, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.2 – Regionální inovační program.
č. usnesení: 29/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/51)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost příjemce dotace Frýdlantské strojírny Rasl a syn a.s., se sídlem Žitavská 909, Frýdlant v
Čechách, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Inovace pracoviště pro montáž
izolačních výplní s využitím průmyslového internetu věcí (IIoT)“,
souhlasí
1) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Inovace pracoviště pro montáž
izolačních výplní s využitím průmyslového internetu věcí (IIoT)“ z 31. 3. 2021 na
30. 4. 2021 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
z 20. 5. 2021 na 19. 6. 2021,
2) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3214/2020, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Frýdlantskými strojírnami
Rasl a syn a.s, se sídlem Žitavská 909, Frýdlant v Čechách, IČO: 25006568, a
Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a
předložení závěrečného vyúčtování projektu „Inovace pracoviště pro montáž
izolačních výplní s využitím průmyslového internetu věcí (IIoT)“
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

12. Materiál do Zastupitelstva LK – Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační
program“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální
rozvoj
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je vyhlášení programu č. 2.2 - „Regionální inovační program“ Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory regionální rozvoj a jeho podmínek.
č. usnesení: 30/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/52)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
s vyhlášením programu 2.2 „Regionální inovační program“ Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 2.733.000,- Kč, včetně povinných příloh k předkládání
žádostí o dotace
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Pro:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková Pro:1

Proti:0
Proti:0
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Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

13. Materiál do Zastupitelstva LK – Žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za
porušení rozpočtové kázně – obec Janův Důl a Horní Branná
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého za porušení povinností
stanovených smlouvou o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - Program
obnovy venkova obcím Janův Důl a Horní Branná.
č. usnesení: 31/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/54)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o prominutí penále, které bylo uloženo z odvodu za porušení rozpočtové kázně,
v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z Dotačního fondu Libereckého kraje Programu obnovy venkova obci Janův Důl ve výši 49.302 Kč a obci Horní Branná ve výši
39.452 Kč
souhlasí
s prominutím penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu se Zásadami
k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně:
1) Obci Janův Důl, Janův Důl 75, 463 52 Janův Důl, IČO: 00831395, ve výši 100%, tj.
49.302 Kč
2) Horní Branná, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná, IČO:00275735, ve výši
100%, tj. 39.452 Kč
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

14. Materiál do Zastupitelstva LK – Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových
dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je souhlas s rozhodnutím o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III - NZÚ.
č. usnesení: 32/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/53)
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Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 420.000,00 Kč níže
uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1740
Mgr. Martin Urban
22.06.1974
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
07.09.2020 - 07.03.2022
Mariánská 548, 470 01 Česká Lípa
4013
516
Česká Lípa

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

1752
Mgr. Martin Urban
22.06.1974
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
09.09.2020 - 09.03.2022
Žizníkov 44, 470 01 Česká Lípa
2559
st. 53
Žizníkov

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1947
Jiří Hokr
10.12.1978
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
22.11.2020 - 22.05.2022

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

Martinovo údolí 198, 471 54 Cvikov
546
431
Cvikov

12

Zápis č. 3. zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 16. 3. 2021

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1948
Jiří Hokr
10.12.1978
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
22.11.2020 - 22.05.2022

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

Slunečná 524, 471 54 Cvikov
883
1221
Cvikov

souhlasí
se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III –NZU pro žadatele.
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

15. Materiál do Zastupitelstva LK - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/21 –
převod finančních prostředků z kapitoly 920 – Kapitálové výdaje do kapitoly 923 –
Spolufinancování EU, navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 923 –
Spolufinancování EU, závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a přístavba
výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál do Zastupitelstva LK, jehož předmětem
je kterým se navýší příjmy kraje z titulu zapojení přijatých dotací a zároveň se navýší výdaje
kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU, a zároveň kterým se převádí finanční prostředky
z kapitoly 920 – Kapitálové výdaje do kapitoly 923 – Spolufinancování EU. Dále je předmětem
materiálu schválení předložení projektové žádosti projektu „Rekonstrukce a přístavba
výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“ do 96. výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu 2014-2020, prioritní osy 6 – REACT EU“) a dále schválení závazku
spolufinancování tohoto projektu a jeho předpokládané předfinancování při vyčlenění
finančních prostředků na jeho realizaci v rámci změny rozpočtu – rozpočtového opatření č.
95/21.
Na žádost MgA Idy Chuchlíkové je v zápise uveden následující dotaz:
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Proč nejsou na tyto záměry vypisované architektonické soutěže?

Odpověď: Mgr. Petr Staněk odpověděl na tuto otázku v úvodu jednání. Na tento záměr nebyla
vypsána architektonická soutěž z důvodu časové souslednosti (projekt se připravuje již delší
dobu a původně architektonická soutěž nebyla vypsána). V současné době je Liberecký kraj je
plně otevřen architektonickým soutěžím a snaží se je pořádat v případech kde je to možné.
č. usnesení: 33/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/55)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
1) informaci o změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 95/21, kterým se
a) navyšují příjmy kraje o celkovou částku 129.075.087,38 Kč z titulu zapojení
přijatých dotací a zároveň se navyšují výdaje kraje v kapitole 923 –
Spolufinancování EU o celkovou částku 129.075.087,38 Kč, z toho:
a. se navyšují výdaje č. a. 04620421456 – Rekonstrukce ZŠ a MŠ pro tělesně
postižené Zeyerova Liberec ve výši 3.450.000,00 Kč v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
b. se navyšují výdaje č. a. 09620071910 – Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny ZZS LK Liberec ve výši 12.989.708,25 Kč v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
c. se navyšují výdaje č. a. 5620071519 – IROP - Domov Raspenava – výstavba
nových prostor ve výši 34.692.170,00 Kč v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
d. se navyšují výdaje č. a. 6620050000 – IROP – II/262 Česká Lípa – Dobranov
ve výši 54.550.000,00 Kč v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor
dopravy
e. se navyšují výdaje č. a. 300010000 – Rezervy kapitálových výdajů ve výši
23.393.209,13 Kč v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, odbor
ekonomický
b) snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku o částku 15.194.317,56 Kč a zároveň se o tuto částku navyšují
výdaje kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku, z toho:
a. se navyšují výdaje č. a. 04620421456 – Rekonstrukce ZŠ a MŠ pro tělesně
postižené Zeyerova Liberec ve výši 5.000.000,00 Kč v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
b. se navyšují výdaje č. a. 09620071910 – Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny ZZS LK Liberec ve výši 10.194.317,56 Kč v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
2) závazku předpokládané výše spolufinancování projektu "Rekonstrukce a přístavba
výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti" Libereckým krajem do výše
2.768.402,58 Kč a jeho rozložení v letech 2021–2022 v případě, že danému projektu
bude schválena dotace z 96. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
2014-2020, prioritní osy 6 – REACT EU,
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3) předpokládaném předfinancování projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny ZZS LK v Liberci na letišti“ Libereckým krajem do výše 20.415.623,23 Kč a
jeho rozložení v letech 2021–2022.
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:0
Pro:0
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:1
Zdržel se:1
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

16. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Informace o připravovaných projektech
do REACT-EU v oblasti zdravotnictví a zdravotnické záchranné služby
Členové výboru vzali na vědomí písemnou informaci do Zastupitelstva LK.
č. usnesení: 34/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/42f)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o připravovaných projektech do REACT-EU v oblasti zdravotnictví a zdravotnické
záchranné služby.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

17. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK
Team za rok 2020
Členové výboru vzali na vědomí písemnou informaci do Zastupitelstva LK.
č. usnesení: 35/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/42e)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2020.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0
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Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato
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18. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Zpráva o realizaci projektu Zdravý
Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2020
Členové výboru vzali na vědomí písemnou informaci do Zastupitelstva LK.
č. usnesení: 36/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/42j)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2020.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

19. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Výroční zpráva Akčního plánu koncepce
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2020
Členové výboru vzali na vědomí písemnou informaci do Zastupitelstva LK.
č. usnesení: 37/21/VHRR/3 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/42d)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2020.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

20. Vyhlášení programu 2.6 Podpora místní Agendy 21 - oblast podpory regionální
rozvoj
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál, jehož předmětem je vyhlášení programu
č.2.6 „Podpora místní Agendy 21“ a podmínek pro podání žádostí o dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje.
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č. usnesení: 38/21/VHRR/3
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami 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.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato

21. Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální
rozvoj
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál, jehož předmětem je vyhlášení programu
č. 2.5 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel.
č. usnesení: 39/21/VHRR/3
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami 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.
Prezenčně: přítomno:10
Distančně: MgA. Ida Chuchlíková
Distančně: Ing. Iva Jirmanová
Přítomno celkem: 12

Pro:10
Pro:1
Pro:1
Pro:12

Proti:0
Proti:0
Proti:0
Proti:0

22. Různé
V bodě různé nebylo nic projednáváno.
Ověřovatel zápisu:
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Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0
Zdržel se:0

Výsledek:
přijato
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……………………………….
Ing. Markéta Khauerová
členka výboru hospodářského a regionálního rozvoje
a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje
……………………………….
Mgr. Josef Horinka
předseda výboru hospodářského a regionálního rozvoje
a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 16. března 2021
Zapsal: Lukáš Chmel
tajemník
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