Výpis usnesení z 9. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 4. 5. 2021
USNESENÍ č. 701/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování usnesení č. 293/20/ZK, 354/20/ZK, 356/20/ZK, 43/21/ZK, 45/21/ZK, 46/21/ZK,
54/21/ZK, 56/21/ZK, 60/21/ZK, 61/21/ZK, 64/21/ZK, 65/21/ZK, 66/21/ZK, 67/21/ZK, 79/21/ZK,
106/21/ZK, 107/21/ZK, 109/21/ZK, 111/21/ZK, 118/21/ZK, 119/21/ZK, 120/21/ZK, 121/21/ZK,
124/21/ZK, 128/21/ZK, 129/21/ZK, 130/21/ZK, 131/21/ZK, 132/21/ZK, 134/21/ZK, 136/21/ZK,
140/21/ZK, 141/21/ZK, 142/21/ZK, 143/21/ZK, 144/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 702/21/RK
Vyhodnocení 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 4. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 4. 2021
a ukládá
a) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, informovat ORP, výbor sociálních věcí a zrealizovat
seminář pro členy zastupitelstva kraje k metodice přidělování dotací MPSV,
b)

Termín: 25. 05. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, projednat připomínky a písemně odpovědět
k písemné informaci 38 d) "Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020" Mgr. Michalu
Švarcovi.
Termín: 25. 05. 2021

USNESENÍ č. 703/21/RK
Příprava 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 5. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 5. 2021.
USNESENÍ č. 704/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/21 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový
fond LK, nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO,
odbor zdravotnictví, na projekt „Automatické externí defibrilátory pro Liberecký kraj“
Rada kraje po projednání
1

Výpis usnesení z 9. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 5. 2021
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 145/21, kterým se snižují nespecifikované rezervy
výdajové kapitoly 931 01 - Krizový fond Libereckého kraje ve výši 921.250 Kč a navyšují výdaje
kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel „Automatické externí
defibrilátory pro Liberecký kraj“ v částce 921.250 Kč jako neinvestiční a investiční příspěvek zřízené
příspěvkové organizaci
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/21 – snížení výdajů kapitoly
931 01 – Krizový fond LK, nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové
příspěvky PO, odbor zdravotnictví, na projekt „Automatické externí defibrilátory pro Liberecký
kraj“.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 705/21/RK
Souhrnná informace o činnosti krizového štábu za období nouzového stavu II. vlny
COVID-19
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím souvisejících úkonů
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit „Informaci o činnosti orgánů Libereckého
kraje v době nouzového stavu a s tím souvisejících úkonů" k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 706/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 144/21, refundace nákladů školám vzniklých realizací
krizového opatření hejtmana
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím refundace nákladů určeným školám, které vznikly realizací krizového opatření
na základě Rozhodnutí hejtmana číslo 31/2020/COV19, ze dne 13. října 2020 o péči o děti
od 3 do 10 let rodičů vybraných profesí, a to s účinností od 14. října 2020, Rozhodnutí
34/2020/COV19 a dalších usnesení, které reagovaly na usnesení vlády o rozšíření profesí
v době nouzového stavu v celkové výši 160.574,30 Kč,
2. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 144/21 – úprava v rámci ukazatele
03105030000 Nouzový stav 2020 - 2021 II. a to snížením položky 5901 – Nespecifikované
rezervy a zavedením položky 5321 - Neinvestiční transfery obcím, Refundace nákladů určených
škol v rámci nouzového stavu za období od 14. 10. 2020 - 1. 12. 2020 v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana, ve výši 160.574,30 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit tuto změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 144/21 ke schválení na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
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USNESENÍ č. 707/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 136/21 – snížení výdajů kapitoly 914 05 Působnosti
a navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí a Vyhlášení dotačního
řízení na dofinancování sociálních služeb v Libereckém kraji v roce 2021 financovaného
z rozpočtu kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 136/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel
č. a. 054805, Spolufinancování objednaných kapacit subjektům zařazeným do Základní
sítě sociálních služeb ve výši 2.000.000 Kč,
b)

2)

3)

a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, ukazatel
č. a. 0570118, Dofinancování sociálních služeb z prostředků LK o částku 2.000.000 Kč
na 7.000.000 Kč,
s termínem a podmínkami Vyhlášení dotačního řízení na dofinancování sociálních služeb
v Libereckém kraji v roce 2021 financovaného z rozpočtu kraje, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 7.000.000 Kč,
s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na dofinancování
sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2021

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 136/21, Vyhlášení dotačního řízení na dofinancování sociálních služeb
v Libereckém kraji v roce 2021 financovaného z rozpočtu kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků určených na dofinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2021 k
projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 708/21/RK
Rozpočtové opatření č. 132/21 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje - neinvestiční
dotace MPSV na výkon sociální práce a navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor
sociálních věcí, ÚZ 13015
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 132/21, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje 2021 z titulu přijaté účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021 na výkon sociální
práce o částku 872.623 Kč,
2. navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor
sociálních věcí, č. a. 051600, o neinvestiční dotaci s účelovým znakem 13015 na výkon sociální
práce, o částku 872.623 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 132/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
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USNESENÍ č. 709/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/21 - navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a snížení výdajů v kapitole 920 05 –
Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a přesun prostředků v rámci kapitoly 912 05
– Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/21, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně:
1. a) snižují se výdaje kapitoly 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí,
č. a. 0590981502 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
p. o. - Zpracování investičního záměru a projektové dokumentace objektu Široká ul. 304/68
- azylový dům SPERASMUS o částku 500.000 Kč,
b) navyšují se výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí, zavedením nového dílčího ukazatele č. a. 05501701502 - Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. - Zpracování investičního
záměru a projektové dokumentace objektu Široká ul. 304/68 - azylový dům SPERASMUS
o částku 500.000 Kč,
2. a) snižují se výdaje kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí, č. a. 05501581510 - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o.
– Akumulační nádrž na teplou vodu o částku 295.000 Kč,
b)

c)

snižují se výdaje kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí, č. a. 05501591510 - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o.
– Záložní zdroj vytápění o částku 560.000 Kč,
navyšují se výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí,
zavedením nového dílčího ukazatele č. a. 05501711510 - Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, p. o. – Rekonstrukce zařízení plynové kotelny o částku 855.000 Kč,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí - těmto příjemcům:
a) organizaci Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.,
se sídlem v Liberci, IČ 70868476, na akci č. 05501701502 CIPS LK - Zpracování
investičního záměru a projektové dokumentace objektu Široká ul. 304/68 - azylový dům
SPERASMUS, v celkové výši 500.000 Kč,
b) organizaci Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o., se sídlem v Rokytnici
nad Jizerou, IČ 85782, na akci č. 055011711510 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
- Rekonstrukce zařízení plynové kotelny, v celkové výši 855.000 Kč,
2.

3.

o zaslání finančních prostředků příjemcům formou zálohové platby ve výši 50% do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku dle přílohy 3, nejpozději však do 10. 12. 2021,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 2021,

4.

o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy 4, v termínu do 17. 12. 2021
a ukládá
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1.

2.

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 123/21 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 25. 05. 2021
Mgr. Petru Tuplovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady
Libereckého kraje.
Termín: 15. 06. 2021

USNESENÍ č. 710/21/RK
Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory příspěvková organizace,
se sídlem U Sila 321, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec XXX,
2) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace
se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec I – Staré Město,
a to z důvodu převodu pozemků mezi uvedenými organizacemi
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit přílohy č. 1
ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 711/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 138/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu
Libereckého kraje – pro organizaci Nadační fond Ozvěna na projekt „Nákup kompenzačních
pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 138/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 250.000 Kč, a to:
a)

2)

snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 250.000 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580129 0000 „Nadační fond Ozvěna“, IČO 02970261 a navýšení o částku
250.000 Kč,
s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o finanční podporu na tuto akci a v této výši
žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

název parametru
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Max.
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výše fin.
paraa
Podpory
metru
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Nákup
kompenzačních
Nákup
pomůcek a jejich
kompenzační příslušenství, nákup
ch pomůcek
baterií do
Žižkova 528/6
Nadační
a jejich
0297026
sluchadel, roční
Česká Lípa
fond
1
pojištění
příslušenství
47001
Ozvěna
kompenzační
pro děti se
pomůcky proti
sluchovým ztrátě a odcizení,
postižením
wirelles
příslušenství

ks

5

250.000
Kč

3)

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje uzavíranou mezi
Libereckým krajem a organizací Nadační fond Ozvěna, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa,
IČ 02970261, na projekt pod názvem „Nadační fond Ozvěna - „Nákup kompenzačních
pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“, OLP/1323/2021
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a)

ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/21,
Termín: 25. 05. 2021

2)

b)

ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace,

c)

Termín: 25. 05. 2021
k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedenému subjektu,

Termín: 25. 05. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit předložení
smlouvy o poskytnutí dotace z kapitoly 917 05 – Transfery, po projednání v zastupitelstvu kraje
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 712/21/RK
Rozpočtové opatření č. 139/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor sociálních věcí,
rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
pro organizaci JIPRO – CASH, s. r. o., na projekt „Částečné krytí nákladů služby Domova
Potoky - § 50 – péče o občany LK“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a v této výši
žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

Dotace na
dofinancování soc.
JIPRO-CASH s. 287443 Na Jílech 2637,
služby – péče o
49 Česká Lípa 47001
r. o.
klienty
z Libereckého
kraje
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měrná
jednotka

Úvazek PSS

počet

hodnota
Max. výše
parafin. Podpory
metru

1

50.000 Kč
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 139/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 50.000 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 50.000 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801300000 „JIPRO-CASH s. r. o., Česká Lípa“, IČO 28744349, a navýšení o částku
50.000 Kč,
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1324/2021,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností JIPRO-CASH s.r.o., IČO: 28744349, se
sídlem Na Jílech 2637, 470 01 Česká Lípa
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 139/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 25. 05. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit hejtmanovi
kraje k podpisu smlouvu o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/1324/2021.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 713/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 15.000 Kč od firmy Magna Exteriors (Bohemia) s. r. o.,
se sídlem Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec, IČO: 26195348, ve prospěch zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 70932522,
2. s přijetím věcného daru – invalidní vozík v hodnotě ve výši 3.00
v hodnotě ve výši 1.200 Kč od pan
trvale bytem
do vlastnictví zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická
920/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 70932522,
3.

4.

5.

6.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od paní
trvale bytem
ve prospěch zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, pří
organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO: 48282928,
s přijetím finančního daru ve výši 7.100 Kč od dárce Nadační fond Českého rozhlasu, se sídlem
Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2, IČO: 26419068, ve prospěch zařízení Domov důchodců
Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách,
IČO: 48282928,
s přijetím finančního daru ve výši 100.000 Kč od paní
trvale bytem
ve prospěch zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, Liberec 30, IČO: 71220038,
s přijetím věcného daru - dárkové balíčky a občerstvení pro klienty zařízení v hodnotě ve výši
30.000 Kč od dárce Nadace Syner, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4,
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IČO: 25419790, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
se sídlem Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO: 71220020
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 714/21/RK
Aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 – rozvojové záměry
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozvojové záměry obcí a kraje k aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok
2022 dle předloženého materiálu
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit aktualizaci
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 - rozvojové záměry včetně příloh
Zastupitelstvu Libereckého kraje a projednat materiál ve výboru sociálních věcí.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 715/21/RK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Hospici sv. Zdislavy, o.p.s. na zajištění dlouhodobé
lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím neinvestiční dotace do výše 11.000.000 Kč Hospici sv. Zdislavy, o.p.s.,
IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
z rozpočtu Libereckého kraje v ročních splátkách do výše 2.200.000 Kč v období let 2022
až 2026, na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci,
b) se zněním smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1243/2021 mezi Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s., IČO: 28700210,
se sídlem Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, na zajištění dlouhodobé
lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci v letech 2022 až 2026
a ukládá
1. Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví:
a) předložit Zastupitelstvu kraje k projednání a rozhodnutí poskytnutí neinvestiční účelové
dotace Hospici sv. Zdislavy, o.p.s., IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1,
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec a smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1243/2021 mezi Libereckým krajem a Hospicem
sv. Zdislavy, o.p.s., IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec, na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci
v letech 2022 až 2026, ke schválení,
b)

Termín: 25. 05. 2021
uplatnit budoucí závazek vyplývající ze smlouvy č. OLP/1243/2021 o neinvestiční účelové
dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, mezi Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy,
o.p.s., IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01
Liberec, na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci, jako prioritu
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resortu zdravotnictví v rámci tvorby střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na
období let 2022-2025,
2.

Termín: 30. 12. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit na základě schválení smlouvy
č. OLP/1243/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace a kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, podpisy smlouvy Martinem Půtou, hejtmanem kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 716/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebnou respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) od společnosti Elektro
A-Z s.r.o., IČO: 09086650, se sídlem č. p. 206, 471 55 Kunratice u Cvikova
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, Ing. Rudolfa
Fockeho.
Termín: 17. 05. 2021
USNESENÍ č. 717/21/RK
Úprava parametrů projektového záměru „ZZS LK - Pořízení vozidel Rendez - Vous“
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu parametrů projektového záměru „ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez – Vous“
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit prostřednictvím
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., přípravu a předložení projektové žádosti
„ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez – Vous“ do 97. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu 2014-2020, prioritní osy 6 – REACT EU.
Termín: 30. 05. 2021
USNESENÍ č. 718/21/RK
Rozpočtové opatření č. 146/21 – úprava rozpočtu kraje související s organizační změnou odboru
dopravy - zřízení odboru silničního hospodářství a odboru dopravní obslužnosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 146/21, kterým se z celkového objemu výdajů ve výši 2.342.506.934,36 Kč
rušeného odboru dopravy převádí bez vlivu na bilanci a celkový objem výdajů rozpočtu kraje na rok
2021 částka 498.798.924 Kč jako objem celkových výdajů nově zřízeného odboru dopravní
obslužnosti s tím, že zbývající prostředky jsou určeny jako čerpání odboru dopravy do 30. 4. 2021
a od 1. 5. 2021 na výdaje nově zřízeného odboru silničního hospodářství
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 146/21 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
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Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 719/21/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až duben roku 2021
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 720/21/RK
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/3778/2019, kterým se stanoví způsob informování veřejnosti
o podpoře Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 (WOC 2021)
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním dodatku č. 2 s ke smlouvě č. OLP/3778/2019, kterým se stanoví způsob informování
veřejnosti o podpoře Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 (WOC 2021), uzavíraným
mezi Českým svazem orientačních sportů, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov
a Libereckým krajem
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/3778/2019, kterým se stanoví způsob
informování veřejnosti o podpoře Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 (WOC 2021)
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 721/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu Krkonoše – svazek měst a obcí na projekt Úprava Krkonošské lyžařské
magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí 2021/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 500.000 Kč žadateli
Krkonoše - svazek měst a obcí, IČO: 70157898, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, na projekt
„Úprava Krkonošské lyžařské magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí
2021/2022“, číslo akce 04804980000,
2.

se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1304/2021 uzavírané mezi Libereckým krajem a žadatelem Krkonoše - svazek měst
a obcí, IČO: 70157898, se sídlem Zámek 1, 54301 Vrchlabí, na projekt „Úprava Krkonošské
lyžařské magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí 2021/2022“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
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USNESENÍ č. 722/21/RK
Rozhodnutí o úhradě části peněžních prostředků efektivně a hospodárně vynaložených
v souvislosti s Jizerskou padesátkou v roce 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost SKI KLUBU JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s., IČO 41324471 o uhrazení části efektivně
a hospodárně vynaložených prostředků na 54. ročník Jizerské padesátky 2021,
souhlasí
1. s tím, že příčinou nenaplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/599/2020 ze strany SKI KLUBU JIZERSKÁ
PADESÁTKA z.s., IČO 41324471, z důvodu protipandemických opatření, je vyšší moc,
2. s úhradou peněžních prostředků ve výši 1.500.000 Kč, které tvoří část prostředků efektivně
a hospodárně vynaložených na realizaci první etapy projektu s názvem: „Jizerská padesátka
v letech 2021, 2022, 2023“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit žádost SKI KLUBU JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s., IČO 41324471,
o uhrazení části efektivně a hospodárně vynaložených prostředků na 54. ročník Jizerské padesátky
2021 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 723/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 143/21 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic
a správy nemovitého majetku, zajištění akce pro Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší
odbornou školu, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace – Oprava střechy
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 143/21, kterým se upravují kapitoly 920 04
– kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje,
odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 14.000.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o celkovou částku 14.000.000 Kč, akce číslo 0491950000 – Podpora investičních projektů
v resortu,
2.

navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
o celkovou částku 14.000.000 Kč, akce číslo 1491291428 – Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace – Oprava střechy
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 143/21 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 724/21/RK
Rozpočtové opatření č. 137/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT z projektu OP VVV
a odvody za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 137/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 66.214 Kč, jedná
se o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky za porušení rozpočtové kázně, současně se navyšují
výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o celkovou částku 66.214 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 137/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 725/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecký kraj – Zvyšování
ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecký kraj - Zvyšování ochrany
škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
kpt. Bc. Lubomír Kaplan, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje,
náhradník por. Bc. Bohdanka Capuličová, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje,
Ing. Miloslava Volfová, vedoucí oddělení krizového řízení,
náhradník Bc. Pavlína Arientová, Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení krizového řízení,
Mgr. Magdalena Zábranská, oddělení vzdělávání a organizace školství,
náhradník JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/1325/2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 726/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup učebních pomůcek
– stroje pro zemědělskou činnost v rámci projektu Centra odborné přípravy MZE“ Střední
školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup učebních pomůcek
– stroje pro zemědělskou činnost v rámci projektu Centra odborné přípravy MZE“ Střední
školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 05. 2021
USNESENÍ č. 727/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna kotle na budově D“
Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna kotle na budově D“
Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 15. 05. 2021
USNESENÍ č. 728/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytnutí služby v oblasti
podpory rozvoje kariérového poradenství na základních školách formou pilotního projektu na
vzdělávání kariérových poradců na základních školách“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytnutí služby v oblasti podpory
rozvoje kariérového poradenství na základních školách formou pilotního projektu na vzdělávání
kariérových poradců na základních školách“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Prokopová Iva, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník: Ing. Marcela Nováková, hlavní finanční manažer projektu - projekt NAKAP LK II,
Mgr. Dagmar Kasalová, hlavní manažer projektu - projekt NAKAP LK II,
náhradník: Ing. Jana Černá, věcný manažer společného vzdělávání a předčasných odchodů
ze vzdělávání - projekt NAKAP LK II,
schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1190/2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 729/21/RK
Projekt „Business Academy in Europe“ – Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí
Osvobození 422, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
projekt „Business Academy in Europe“ Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422,
příspěvková organizace,
souhlasí
s předložením Žádosti o grant do programu Erasmus+, Výzvy 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 18. 05. 2021
USNESENÍ č. 730/21/RK
Projekt „Odborná praxe 2021“ – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
projekt „Odborná praxe 2021“ Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie,
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
souhlasí
s předložením Žádosti o grant do programu Erasmus+, Výzvy 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 18. 05. 2021
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USNESENÍ č. 731/21/RK
Projekt „Rozvoj pracovníků OALIB v zahraničí“ – Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
projekt „Rozvoj pracovníků OALIB v zahraničí“ Obchodní akademie a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvkové organizace,
souhlasí
s předložením Žádosti o grant do programu Erasmus+, Výzvy 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat, ředitele příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 18. 05. 2021
USNESENÍ č. 732/21/RK
Projekt „Za odbornými dovednostmi a zkušenostmi do zemí EU“ – Integrovaná střední škola,
Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
projekt „Za odbornými dovednostmi a zkušenostmi do zemí EU“ Integrované střední školy, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvkové organizace,
souhlasí
s předložením Žádosti o grant do programu Erasmus+, Výzvy 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitelku příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 18. 05. 2021
USNESENÍ č. 733/21/RK
Projekt „Hendikep není překážkou“- Dětský domov Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
projekt „Hendikep není překážkou“ Dětského domova Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace,
souhlasí
s předložením žádosti do Fondu malých projektů, přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný
stát Sasko
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitelku příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 18. 05. 2021
USNESENÍ č. 734/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizace resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s přijetím
a) věcných darů:
1. tiskárny 3 D Original Prusa i3 MK3S v hodnotě 19.990 Kč pro účely výuky od společnosti
Prusa Research a.s., se sídlem Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha – Holešovice,
IČ: 06649114, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČ: 46748075,
2.

b)

potravin v hodnotě 38.457 Kč pro klienty dětského domova od spolku Potravinová banka
Libereckého kraje, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČ: 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková
organizace, IČ: 46748105,
finančních darů:
1. ve výši 20.000 Kč na zajištění pobytu dětí z dětského domova mimo zařízení od paní
, bytem
do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47,
příspěvková organizace, IČ: 70226458,
2.

3.

c)

ve výši 18.300 Kč pro financování činností v oblasti vzdělávání od společnosti
GTS ALIVE s.r.o., se sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha – Holešovice,
IČ: 26193272, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, IČ: 46747991,
ve výši 150.000 Kč na zajištění lektorů pro individuální učení a přípravu na školní výuku
dětí z dětského domova od společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00
Praha – Michle, IČ: 25702556, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá
– Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,

nadačních příspěvků:
1. ve výši 30.000 Kč na zajištění vybavení školy pro soutěž TECHNOWIZZ od Ústecké
komunitní nadace, se sídlem Karla IV. 400/11, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 44552254,
do vlastnictví příspěvkové organizace, Střední průmyslová škola technická, Jablonec
nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, IČ: 18385036,
2. ve výši 5.000 Kč na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění chlapce z dětského
domova od Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha
– Staré Město, IČ: 28514319, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 04. 06. 2021
USNESENÍ č. 735/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace:
1. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
IČ: 49864637
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navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 37.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace
(nákup 12 ks monitorů k počítačům do počítačové učebny),
2. Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace,
IČ: 70948801
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 1.683 Kč na úhradu mzdy Metodika PPP
v rámci projektu „NAKAP LK I“,
3. Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková
organizace, IČ: 70948810
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 1.683 Kč na úhradu mzdy Metodika PPP
v rámci projektu „NAKAP LK I“,
4. Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČ: 62237004
a) čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 500.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace
(nákup laboratorních stolů pro výuku žáků ve výši 200.000 Kč, demonstračního stolu pro
učitele ve výši 47.000 Kč a laboratorních skříní ve výši 253.000 Kč),
b) navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 300.000 Kč, konkrétně na:
• nově zařazenou akci „podlahářské práce“ ve výši 110.000 Kč,
• nově zařazenou akci „mycí kout v laboratoři“ ve výši 65.000 Kč,
• nově zařazenou akci „laboratorní mycí stůl“ ve výši 125.000 Kč,
5.

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace,
IČ: 70848211
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 1.683 Kč na úhradu mzdy Metodika PPP
v rámci projektu „NAKAP LK I“,
6. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace, IČ: 60252766
a)

čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 325.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace
(výměna venkovních schodů ve výši 35.000 Kč, pořízení stroje na umývání podlah ve výši
40.000 Kč, výměna nábytku a vybavení učeben ve výši 100.000 Kč a pořízení 3D skenů
do webových stránek školy ve výši 150.000 Kč),

b)

navýšení použití prostředků fondu investic na posílení rozpočtu akce „Nátěr a opravy
střechy na DM“ z původních 450.000 Kč na 560.000 Kč,
a úpravu Plánu investic organizace na rok 2021,
7. Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace, IČ: 60252570
a)

čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 180.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace
(výmalba učebny chemie ve výši 35.000 Kč, drobné stavební úpravy v učebně chemie ve
výši 30.000 Kč, obnova nábytku ve výši 85.000 Kč, pořízení tabule ve výši 30.000 Kč),
b) snížení čerpání prostředků fondu investic celkem o 15.000 Kč, a to:
• snížení rozpočtu stávající akce „digestoř do laboratoře“ z původních 200.000 Kč
na 125.000 Kč,
• zařazení nové akce „demonstrační učitelské pracoviště v učebně chemie“ ve výši
60.000 Kč,
a úpravu Plánu investic organizace na rok 2021,
8. Střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, IČ: 00528714
navýšení čerpání fondu investic ve výši 211.750 Kč a s tím související zařazení akce „Olepovačka
NAKAP LK II“ do Plánu investic organizace na rok 2021,
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9.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
IČ: 00082554
navýšení čerpání fondu investic ve výši 490.000 Kč a změnu v Plánu investic na rok 2021:
• navýšení rozpočtu stávající akce „Technické zhodnocení budovy školy Bělíkova – úprava prostor
pro přesun pracoviště Hejnice“ z původních 500.000 Kč na 655.000 Kč,
• rozdělení a změna rozpočtu stávající akce „Aktivace zvířat (býci, jalovice, prasnice, ovce, beran)“
ve výši 120.000 Kč na akci „Aktivace zvířat (býci, jalovice, prasnice, ovce, beran)“ ve výši 30.000 Kč
a novou akci „Pořízení 5 ks skotu chovného“ ve výši 120.000 Kč,
• zařazení nové akce „Pořízení osobního vozidla pro autoškolu“ ve výši 305.000 Kč
a úpravu Plánu investic organizace na rok 2021,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 04. 06. 2021
USNESENÍ č. 736/21/RK
Poskytnutí antigenních testů příspěvkovým organizacím Libereckého kraje – testování žáků 1.
stupně víceletých gymnázií
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
bezúplatném převodu antigenních testů CLINITEST Rapid v hodnotě 130,70 Kč včetně DPH/1 ks
pro testování žáků 1. stupně víceletých gymnázií v souvislosti se zahájením rotační výuky těmto
příspěvkovým organizacím Libereckého kraje,
Název

Počet
testů

Cena testů

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková
organizace

380

49.666

Jeronýmova 425/27, 460 07
Liberec

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková
organizace

200

26.140

Mládeže 884, 464 01 Frýdlant

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804,
příspěvková organizace

200

26.140

Jana Palacha 804, 511 01
Turnov

780

101.946

Celkem

Sídlo

schvaluje
vzor předávacího protokolu k poskytnutí antigenních testů příspěvkovým organizacím zřizovaných
Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání antigenních testů vybraným
příspěvkovým organizacím Libereckého kraje.
Termín: 15. 05. 2021

USNESENÍ č. 737/21/RK
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Rozpočtové opatření č. 147/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změna rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 147/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 485.061,40 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
v úhrnné výši 485.061,40 Kč na základě odstoupení čtyř příjemců od realizace projektu
a zbylých prostředků z vyúčtování dvou již zrealizovaných projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 61,40 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů ve výši 485.000 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 485.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené
výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

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

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

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

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1982
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

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

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2)

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

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

2211
2220

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení
nemovitost, na kterou je dotace požadována,
nesplňuje definici „rodinného domu“
původní kotel je s automatickým přikládáním

2222

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2224

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2231

doplnění žádosti nebylo v souladu s vyhlášeným
programem

2232

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

2244

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

2247

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2248

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem
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2255

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2258

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2261

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2266

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

2267

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2268

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2269

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2277

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2281

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2282

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

2283

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

bere na vědomí
1) žádost o změnu projektu v osobě žadatele ze dne 16. 4. 2021 u projektu s reg. č. 1969,
a to z důvodu převodu nemovitosti, ve které je projekt realizován
2)

žádost o změnu projektu v osobě žadatele ze dne 9. 4. 2021 u projektu s reg. č. 0337,
a to z důvodu úmrtí původního žadatele,
schvaluje
1) změnu usnesení č. 674/21/RK ze dne 20. 4. 2021 v části „jméno a příjmení žadatele“ a „datum
narození žadatele“ žadatele:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1969
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022
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2)

3)
4)

dohodu o narovnání ke smlouvě č. OLP/4632/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
adresa trvalého bydliště:
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je změna příjemce dotace
na paní
bytem
z důvodu úmrtí původního příjemce pana
Místo realizace, typ nového zdroje
vytápění, procentní podíl ani výše dotace se nemění,
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:

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

2208
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

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

2209
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
21.02.2021 - 21.08.2022

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

2210
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

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

2212
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2213
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

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

2214
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
22.02.2021 - 22.08.2022

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

2215
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

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

2216
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2217
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

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

2218
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

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

2221
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

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

2223
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

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

2225
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

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

2226
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

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

2227
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

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

2228
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2229
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

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

2230
Kondenzační kotel na zemní plyn
82500 Kč
75 %
24.02.2021 - 24.08.2022

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

2233
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

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

2234
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2235
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
104000 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2236
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

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

2237
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

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

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
24.02.2021 - 24.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2239
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

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

2240
Kondenzační kotel na zemní plyn
69000 Kč
75 %
24.02.2021 - 24.08.2022

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

2241
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

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

2242
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

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

2243
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.02.2021 - 25.08.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2245
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
25.02.2021 - 25.08.2022

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

2246
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
25.02.2021 - 25.08.2022

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

2249
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.02.2021 - 26.08.2022

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

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.02.2021 - 26.08.2022

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

2251
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
26.02.2021 - 26.08.2022

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

2252
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
26.02.2021 - 26.08.2022

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

2253
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
26.02.2021 - 26.08.2022

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

2254
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
26.02.2021 - 26.08.2022

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

2256
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
27.02.2021 - 27.08.2022

30

Výpis usnesení z 9. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 5. 2021
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2257
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.02.2021 - 27.08.2022

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

2259
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.02.2021 - 28.08.2022

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

2260
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
28.02.2021 - 28.08.2022

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

2262
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
01.03.2021 - 29.08.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2263
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
01.03.2021 - 29.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2264
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
01.03.2021 - 29.08.2022

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

2265
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.03.2021 - 30.08.2022

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

2270
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.03.2021 - 01.09.2022

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

2271
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

127500 Kč
80 %
04.03.2021 - 01.09.2022

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

2272
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
04.03.2021 - 01.09.2022

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

2273
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
05.03.2021 - 02.09.2022

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

2274
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
05.03.2021 - 02.09.2022

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

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
06.03.2021 - 03.09.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2276
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
06.03.2021 - 03.09.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2278
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
08.03.2021 - 05.09.2022

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

2279

127500 Kč
80 %
08.03.2021 - 05.09.2022
m

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

2280
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
09.03.2021 - 06.09.2022

Registrační číslo žadatele

2284
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
09.03.2021 - 06.09.2022

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

2285
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
10.03.2021 - 07.09.2022

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

2286
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
10.03.2021 - 07.09.2022

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

2287
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
10.03.2021 - 07.09.2022

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

2288
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

11.03.2021 - 08.09.2022

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

2289
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
11.03.2021 - 08.09.2022

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

Termín: 15. 06. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 147/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021

USNESENÍ č. 738/21/RK
Rozpočtové opatření č. 148/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změna rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. - NZÚ“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 148/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ v úhrnné výši 120.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ v úhrnné výši 120.000 Kč na základě odstoupení jednoho příjemce od realizace
projektu,
2)

3)

zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 17.500 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III - NZÚ“,
zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III - NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 102.500 Kč,
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rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 102.500 Kč
níže uvedenému žadateli, 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

1984
Kondenzační kotel na zemní plyn
102.500,00 Kč
75 %
27.11.2020 - 27.05.2022

schvaluje
1) změnu usnesení č. 476/21/RK ze dne 16. 3. 2021 v části „zdroj vytápění“ u níže uvedeného
příjemce takto:
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

2)

3)

4)

1949
Tepelné čerpadlo
120.000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3288/2020, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III - NZÚ, uzavřené mezi
adresa trvalého
bydliště:
atum narození:
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna nového zdroje vytápění. Procentní podíl
ani výše dotace se nemění,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3655/20, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III - NZÚ, uzavřené mezi
adresa trvalého
bydliště:
datum narození
a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna nového zdroje vytápění. Procentní podíl ani výše dotace se nemění,
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterému je přiznávána dotace

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvu o poskytnutí dotace a dodatky z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
- NZÚ,
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2.

Termín: 15. 06. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 148/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021

USNESENÍ č. 739/21/RK
Rozpočtové opatření č. 149/21 – navýšení příjmů a výdajů v kapitole 923 – Spolufinancování
EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 149/21, kterým se:
1) navyšují příjmy kraje o celkovou částku 34.648.320,34 Kč z titulu dotací přijatých
z Integrovaného regionálního operačního programu v souvislosti s krajem předfinancovanými
projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie,
2)

navyšují výdaje kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku 34.648.320,34
Kč, z toho:
a) se navyšují výdaje č. a. 04620041403 – IROP – Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec
n. N. ve výši 9.300.000 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku,
b) se navyšují výdaje č. a. 4620221422 – IROP – Školy bez bariér – SPŠ textilní Liberec
ve výši 12.904.760 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku,
c)

d)

e)

se navyšují výdaje č. a. 4620221433 – IROP – Školy bez bariér – SŠ strojní, stavební
a dopravní Liberec ve výši 10.294.760 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku,
se navyšují výdaje č. a. 14620020000 – Inovační centrum – podnikatelský inkubátor LK
ve výši 200.000 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů,
se navyšují výdaje č. a. 300010000 – Kofinancování IROP a TOP ve výši 1.948.800,34 Kč
v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 149/21 Zastupitelstvu Libereckého kraje jako
písemnou informaci.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 740/21/RK
Rozpočtové opatření č. 135/21 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů – Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův
ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1)

2)

předložení projektové žádosti projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní
sociální služby“ do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020,
prioritní osy 6 – REACT EU,
rozpočtové opatření č. 135/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor, celkem o 600.000 Kč, a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje
v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
na přípravu a realizaci projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální
služby“,

souhlasí
1) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení
automobilu pro terénní sociální služby“ do výše 60.000 Kč v roce 2021,
2) s předpokládaným předfinancováním projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu
pro terénní sociální služby“ Libereckým krajem do výše 540.000 Kč v roce 2021
a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a)

2)

předložit projektovou žádost projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu
pro terénní sociální služby“ do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu 2014 – 2020, prioritní osy 6 – REACT EU,

b)

Termín: 30. 06. 2021
předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení,

c)

Termín: 25. 05. 2021
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ v případě jeho
schválení řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu,

Termín: 31. 12. 2026
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 135/21 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 25. 05. 2021

USNESENÍ č. 741/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/21 – změna specifického ukazatele v kapitole 917
07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – Naivnímu divadlu Liberec
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 133/21, kterým se
a)

snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora vybraných aktivit v resortu“, číslo akce 07806342001
s názvem „Podpora příspěvkových organizací Statutárního města Liberec a Libereckého
kraje – nadregionální přesah“ ve výši 500.000 Kč
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Název projektu/
účel projektu

Bydliště

Naivní
divadlo
Liberec
příspěvkov
á
organizace

Výměna hlavního
zvukového systému
v sále NDL
Dokončení přechodu
z původní analogové
soustavy na digitální,
kompatibilita
digitálního pultu a
nových
reproduktorů.

Moskevská
32/18,
Liberec

3.

IČO

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

De minimis

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

2.

a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07806442703
s názvem „Naivní divadlo Liberec – Výměna hlavního zvukového systému v sále NDL“ v
celkové výši 500.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:
Dotace v
maximální výši
(Kč)

b)

00083178

* reproduktory
– 2 ks

500.000 Kč

1.4. –
31.10.2021

ano

se Smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace č. OLP/1223/2021 na projekt „Výměna
hlavního zvukového systému v sále NDL“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem
Liberec, IČO: 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,

Bydliště

IČO

Naivní
divadlo
Liberec
příspěvková
organizace

Podpora dopravy dětí
z Libereckého kraje
na představení
v Naivním divadle
v roce 2021
Úhrada nákladů
vzniklých v souvislosti
s dopravou dětí na
představení do
Naivního divadla
Liberec

Moskevská
32/18,
Liberec

00083178

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

* doprava dětí
z Lib.kraje –
2200 žáků

De minimis

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

40.000 Kč

1.6. –
31.12.2021

ano

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1221/2021 na projekt „Podpora dopravy dětí
z Libereckého kraje na představení v Naivním divadle v roce 2021“ uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Naivním divadlem Liberec, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, Liberec
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/21, poskytnutí účelové dotace na
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projekt „Výměna hlavního zvukového systému v sále NDL“ a smlouvu o poskytnutí dotace
č. OLP/1223/2021 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 25. 05. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí dotace
č. OLP/1221/2021 na projekt „Podpora dopravy dětí z Libereckého kraje na představení
v Naivním divadle v roce 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: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 742/21/RK
Vyřazení movitého majetku svěřeného k hospodaření Severočeskému muzeu v Liberci,
příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – soubor osvětlovací techniky včetně závěsné
rampy- svěřeného Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova
473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení rady kraje ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 743/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za služby poskytované v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4236/2020 uzavřené mezi Libereckým krajem a Severočeským
muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o úpravě výše provozního příspěvku na rok 2021 pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou
organizaci, se sídlem Masarykova 437/11, 460 01 Liberec I-Staré Město, IČ 00083232, v tomto
rozsahu změn:
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč
ORG

1702

NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
Severočeské muzeum
v Liberci, příspěvková
organizace

Číslo smlouvy

OLP/4236/2020

CELKEM dle
původní
smlouvy (Kč)

CELKEM
dle Dodatku
(Kč)

26.400.000

27.067.000

z toho
na provoz

na odpisy

23.887.000

3.180.000

odvod
z investičníh
o fondu

1.338.310

schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4236/2020, uzavřené mezi Libereckým krajem a Severočeským
muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 437/11, 460 01 Liberec I-Staré
Město, IČ 00083232
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit dodatek ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2021

USNESENÍ č. 744/21/RK
Poskytnutí mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, včetně podmínek stanovených zřizovatelem v rámci
kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, o poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků na akce „Nákup elektronických informačních systémů
(EIZ)“ a „Veřejné informační služby knihoven 3 – spoluúčast na 2 projekty: Robotická dílna
a Rozšíření technologie RFID na pobočky Krajské vědecké knihovny“,
2. žádost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o mimořádný účelový
prostředek na akci „Povinné výdaje po modernizaci Severočeského muzea“,
3. žádosti Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, o poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku na akce „ICT technologie v OGL Obnova serveru a úložiště dat, zpřístupnění sbírek
na internetu“ a „Pořízení elektronických klíčových trezorů pro OGL“,
4.

5.

žádosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace, o poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků na akce „Nový centrální server na hlavní budově VMG
v České Lípě“ a „Systém posuvných regálů pro odbornou knihovnu VMG“,
žádosti Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, o poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků na akci „Povinné podíly ke grantům“ a „Reinstalace klenotnice českých
granátů a navazující části expozice Historie kamenářství“,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do maximální výše 550.000 Kč
Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Nákup elektronických informačních systémů (EIZ)“ s následujícími podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 275.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku,
b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,
2.

c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022,
o poskytnutí mimořádného neinvestičního účelového příspěvku do maximální výše 397.000 Kč
Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Veřejné informační služby knihoven 3 – spoluúčast na 2 projekty: Robotická dílna a Rozšíření
technologie RFID na pobočky Krajské vědecké knihovny“ s následujícími podmínkami:
a)

zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 198.500 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku,
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b)
c)
3.

4.

o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do maximální výše 672.000 Kč
Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Povinné výdaje po modernizaci Severočeského muzea“ s následujícími podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 336.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku,
b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022,
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do maximální výše 615.000 Kč,
a to ve složení 182.211 Kč neinvestiční prostředky a 432.789 Kč investiční prostředky, Oblastní
galerii Liberec, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce „ICT technologie v
OGL – Obnova serveru a úložiště dat, zpřístupnění sbírek na internetu“ s následujícími
podmínkami:
a)

b)
c)
5.

6.

zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 307.500 Kč, a to ve složení 91.105,50 Kč neinvestiční
prostředky a 216.394,50 Kč investiční prostředky, do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 30. 11. 2021,
předložení závěrečného vyúčtování do 10. 12. 2021,

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše 425.000 Kč
Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce „Pořízení
elektronických klíčových trezorů pro OGL“ s následujícími podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 212.500 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku,
b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 11. 2021,
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 12. 2021,
o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše 155.000 Kč
Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené
s realizací akce „Nový centrální server na hlavní budově VMG v České Lípě“ s následujícími
podmínkami:
a)

b)
7.

termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,
předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022,

zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku v maximální
výši 155.000 Kč po realizaci akce, do 30 dnů od obdržení závěrečného vyúčtování akce
spolu s žádostí o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku,
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,

c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022,
o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše 150.000 Kč
Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené
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s realizací akce „Systém posuvných regálů pro odbornou knihovnu VMG“ s následujícími
podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku v maximální
výši 150.000 Kč po realizaci akce, do 30 dnů od obdržení závěrečného vyúčtování akce
spolu s žádostí o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku,

8.

b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do maximální výše 311.000 Kč
Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Povinné podíly ke grantům (MK ČR, Město Turnov, další)“ s následujícími podmínkami:
a)

b)
9.

zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 155.500 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku,
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,

c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do maximální výše 250.000 Kč
Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Reinstalace klenotnice českých granátů a navazující části expozice Historie kamenářství“
s následujícími podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 125.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku,
b)
c)

termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,
předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat příspěvkové organizace o usnesení rady kraje.
Termín: 30. 05. 2021
USNESENÍ č. 745/21/RK
Rozpočtové opatření č. 142/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK
– záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 142/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v
oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši 10.000 Kč,
b)

a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07806400000
s názvem „Oslava 630 let Krompachu“ v celkové výši 10.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
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rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na tyto akce, a v této výši.
č. z. žadatel

1

IČO/
sídlem/
datum nar. trvale bytem

název akce

Sdružení pro 28553161 Valy 75, 471 57 Oslava 630 let
Krompach z.s.
Krompach
Krompachu

předpokládaný max. výše Záštita v roce
termín konání konečné fin. 2019 –
akce
podpory
ano/ne –
kdo, kolik

26.06.2021

10 000,00ne

schvaluje
smlouvu č. OLP/1331/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která se uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál
rozpočtové opatření č. 142/21 jako písemnou informaci,
2)

Termín: 25. 05. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, dle schváleného vzoru mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými podpořenými žadateli, k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni
hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu
na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 746/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 141/21 - změna specifického ukazatele v kapitole
926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí
účelových dotací v rámci programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 141/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů“,
číslo akce 070600000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ ve výši
338.000 Kč,
b)

a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nové specifické ukazatele „7.9 Podpora
nadregionálních témat a produktů“, v úhrnném objemu 338.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly,
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č.

1.

2.

Příjemce
forma

DMO
Lužické a
1 Žitavské
.
hory
zapsaný
spolek

Rozhodující
závazné
Název projektu Sídlo/b IČ/na
výstupy
účel projektu ydliště
r.
projektu

Aktivní turistika
v destinaci
Lužické hory
Vytvoření ucelené
nabídky
zajímavých tipů
na pěší výlety pro
aktivní
návštěvníky na
celém území
destinace s
přesahem do
Českého
Švýcarska,
Žitavských hor a
Máchova kraje.
Propagace aktivní
turistiky a
turistických cílů.

Pohádkové
Krkonoše s
přesahem do
Jizerských hor
Rozvoj produktu
Pohádkové
Krkonoše,
konkrétně
Krkonoše - razítkovací hry,
svazek měst která propojuje
místa s nabídkou
a obcí
svazek obcí aktivit pro děti,
seznamuje je s
historií, tradicí a
kulturním
dědictvím území.
Hra zasahuje na
území regionu
Jizerské hory

De minimis

s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů, v úhrnném objemu 338.000 Kč,
níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:
Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)
Dotace v
maximální výši
(Kč)
Termín realizace
projektu

2.

Dolní
Prysk
17,
47515
Prysk

Sada tipů – 5000
ks
Mediální kampaň
071953
– 3 ks
71
Sada fotografií
„S batohem na
zádech“

50.00

1.3. –
65
31.12.
000
2021

NE

Zámek
1,
54301
Vrchlab
í

Samolepky
Pohádkové
Krkonoše – 1 typ
Odměny do
701578 soutěže – Rautis
98
– 600 ks
Grafika
„pohádkové
postavy“ – 1
sestava

31.01

1.2. –
80
30.11.
000
2021

NE
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Po stopách
Albrechta z
Valdštejna II
Společný projekt
všech turistických
oblastí LK, který
si klade za cíl
podporu
návštěvnosti
památek v LK
prostřednictvím
propagace
atraktivního
historického
tématu Albrechta
z Valdštejna.

3.

Sdružení
Český ráj
zapsaný
spolek

4.

„VIA SACRA a
další duchovní
památky jako
nová osa
turistického
ruchu
Libereckého
kraje
IV(Českolipsko
Societas II, Máchův
Amicuum kraj,..)
Liberec Vytvoření
materiálů pro
(SAL)
zapsaný propagaci
spolek
významných
duchovních míst
Libereckého kraje
navazujících na
zastávky poutní
vesty Via Sacra,
která jsou zároveň
i výchozími body
pro další
turistické cíle.

5.

Turistický
region
Jizerské
hory
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko
a
Tanvaldsko
zájmové
sdružení
právnických
osob

Po stopách
významných
osobností
Projekt Po
stopách
významných
osobností se
zaměřuje na
audiovizuální
zpracování tipů
na výlet po
stopách
významných
osobností, které
působily napříč
regiony.

Antonín
Hrací mapa –
2000 ks
a
Dvořák 150458 Online reklama –
1 soubor
69.57
38
a 335,
Úprava
51101
webových
stránek – 1 ks
Turnov

1.1. –
80
31.12.
000
2021

NE

Vytvoření
podkladů
(fotografie,
popisy tras) – 15
okruhů – 15 ks
Letáček o
židovských
památkách
Libereckého
kraje (barevná
skládačka 12
stran, formát 4x
A4) – 5000 ks
Tištěná brožura
056933
(formát A5, 48
81
stran, barevná) –
4000 ks
Fam trip nebo
video fam trip
(představení
vybraných cílů)
– 1 ks
Seminář pro
infocentra, tur.
organizace
s prezentací
projektu (vč.
možného online
formátu) – 1 ks

48.09

1.1. –
63
30.11.
000
2021

NE

Nitrans
ká
750577 Pořízení
410/10,
60
videospotu – 2 ks 50.00
46007
Liberec

1.1. –
50
31.12.
000
2021

NE

Pazderk
ova
869,
46006
Liberec
6
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3.

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2021 z důvodu rozporu s
administrativními podmínkami programu:
čís.

1.

2.

4.

Žadatel

Název projektu

Informační prospekt
Valdštejnské Valdštejnská lodžie imaginárium, z.ú. kulturní imaginárium
Vlastivědný
spolek
Českolipska

Krajem svaté Zdislavy

Sídlo/bydliště
Sedličky 4,
50601 Jičín

Požadovaná
IČ/nar. výše dotace v
Kč
8 000
02346915

Střelnice 3035,
47001 Česká
Lípa

80 000
41325435

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci
dotace

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 141/21,
b)
c)

ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí dotace,
k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům.
Termín: 25. 05. 2021

USNESENÍ č. 747/21/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Benešov u Semil
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předběžným záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 709 460 78,
a to části p. p. č. 2523/1 o předpokládané výměře cca 13 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Benešov u Semil, obec Benešov, evidované na listu vlastnictví č. 290
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
bytem
za kupní cenu ve výši 300 Kč za m2 s tím, že kupující nechá na své
náklady vypracovat geometrický plán, jedná se o pozemek, na kterém se nachází opěrná zeď
a zahrádka příslušící k domu žadatele
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit záměr prodeje pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 25. 05. 2021
zaslat informaci o přijatém usnesení žadatelce o prodej pozemku.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 748/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
a)
pozemků v k. ú. Semily
b)
darovací smlouva
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Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 4105 o výměře 47 m2, nově označené jako p. p. č. 4105/7, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č. 4106/1 o výměře 2 m2, nově označené jako p. p. č. 4106/23,
ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 3140-2382/2019
ze dne 5. 5. 2020, nacházejících se v k. ú. Semily, obci Semily, evidovaných na listu vlastnictví č. 655
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, městu Semily, se sídlem
Husova 82, 513 13 Semily, IČO 002 76 111, hodnota daru dle účetní evidence činí 2.940 Kč (slovy:
dva tisíce devět set čtyřicet korun českých), jedná se o pozemky zastavěné stavbou chodníku,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1231/2021 mezi Libereckým krajem a městem Semily
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2.

Termín: 25. 05. 2021
zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 749/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemků v k. ú. Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou (FAMA 2020/03/009)
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Bělá u Turnova a Turnov (FAMA 2021/02/076)
b) budoucí darovací smlouva
3. a) pozemku v k. ú. Mašov u Turnova (FAMA 2021/02/077)
b) budoucí darovací smlouva
4. a) pozemku v k. ú. Mašov u Turnova (FAMA 2021/02/078)
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním části p. p. č. 1305/1 o předpokládané výměře cca 17 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním
území Pulečný, obci Pulečný, části p. p. č. 1730/1 o předpokládané výměře cca 1175 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Pulečný, obci Pulečný, části
p. p. č. 143 o předpokládané výměře cca 334 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou, obci Rychnov u Jablonce
nad Nisou, části p. p. č. 994/1 o předpokládané výměře cca 3524 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou, obci
Rychnov u Jablonce nad Nisou, části p. p. č. 1530 o předpokládané výměře cca 6 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad
Nisou, obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, se sídlem
Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552,
s tím,
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2.

3.

že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Smíšená stezka ul. Kokonínská, Rychnov
u Jablonce nad Nisou“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 294.320 Kč (slovy:
dvě stě devadesát čtyři tisíc tři sta dvacet korun českých), stavbou dojde k trvalému záboru
chodníku,
s budoucím darováním části p. p. č. 2904/1 o předpokládané výměře cca 1729,4 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Turnov, obci Turnov, části
p. p. č. 1131/1 o předpokládané výměře cca 185,2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Bělá u Turnova, obci Mírová pod Kozákovem, části
p. p. č. 2061 o předpokládané výměře cca 451,7 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Bělá u Turnova, obci Mírová pod Kozákovem, městu
Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Chodník Károvsko - Turnov“, předpokládaná účetní hodnota
budoucího daru činí 132.831 Kč (slovy: sto třicet dva tisíc osm set třicet jedna korun českých),
stavbou dojde k trvalému záboru pozemků pod chodníkem,
s budoucím darováním části p. p. č. 1414/1 o předpokládané výměře cca 51 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Mašov u Turnova, a evidované
na listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, s tím,
že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Autobusová zastávka Mašov - náves“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 4.080 Kč (slovy: čtyři tisíce osmdesát korun
českých), stavbou dojde k trvalému záboru pozemku pod chodníkem a autobusovou zastávkou,

4.

s budoucím darováním části p. p. č. 1414/1 o předpokládané výměře cca 926 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Mašov u Turnova, a evidované na
listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, s tím, že
darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Chodník Turnov – Mašovská ulice“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 74.080 Kč (slovy: sedmdesát čtyři tisíc
osmdesát korun českých), stavbou dojde k trvalému záboru pozemku pod chodníkem,
schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1230/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Rychnov u Jablonce nad Nisou,
2.
3.
4.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1227/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Turnov,
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1228/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Turnov,
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1229/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Turnov

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucího darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 05. 2021
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b)

zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 12. 2021

USNESENÍ č. 750/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
1. a) pozemků v k. ú. Kryštofovo údolí, k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2021/01/086)
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce (FAMA 2020/10/012)
b) darovací smlouva
3. a) pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou (FAMA 2021/02/097)
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s bezúplatným nabytím:
- p. p. č. 1481/2 o výměře 40 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1481/3 o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v katastrálním území Kryštofovo Údolí, obci Kryštofovo Údolí, evidovaných na listu
vlastnictví č. 140 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec,
- p. p. č. 1512/4 o výměře 81 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Horní Chrastava, obci Chrastava, evidované na listu vlastnictví
č. 531 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od ČR – Povodí Labe, státního podniku, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, hodnota podle účetní evidence činí
388,29 Kč (slovy: tři sta osmdesát osm korun českých, dvacet devět haléřů),
na předmětných pozemcích se nachází části silnice II/592 nebo opěrné zdi,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
2.

a)

b)

s bezúplatným nabytím:
- části p. p. č. 451/1 díl „b+c“ o výměře 170 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- části p. p. č. 451/6 díl „d“ o výměře 32 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 2662-33/2020 ze dne 9. 8. 2020, v katastrálním
území Rochlice u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 6798
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od obchodní
korporace Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05
Jablonec nad Nisou, IČO 28746503, hodnota pozemků dle účetní evidence činí
103.611,20 Kč (slovy: jedno sto tři tisíc šest set jedenáct korun českých, 20 haléřů),
předmětné pozemky jsou zastavěné chodníkem, okapovým chodníčkem, rampou,
schodištěm a záhony okolo budovy KSS LK v Liberci,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
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3.

a)

s bezúplatným nabytím:
-části p. p. č. 3347/4 díl „a“ o výměře 0,19 m2, lesní pozemek,
- části p. p. č. 3347/8 díl „b“ o výměře 12 m2, lesní pozemek, sloučených do nově vzniklé
p. p. č. 3347/14 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
-části p. p. č. 3366 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 3366/2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 3894-117/2018 ze dne
17. 5. 2018, nacházejících se v katastrálním území Vratislavice nad Nisou, obci Liberec,
evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, od statutárního města Liberec, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, hodnota podle účetní evidence
činí 37,98 Kč (slovy: třicet sedm korun českých, devadesát osm haléřů), na předmětných
pozemcích se nachází čela zrekonstruovaného propustku pro komunikaci III/2875,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
schvaluje
1) předložený návrh smlouvy číslo OLP/1297/2021 mezi Libereckým krajem a ČR – Povodí Labe,
s. p.,
2)

předložený návrh smlouvy číslo OLP/1298/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní
korporací Silnice LK a.s.,
předložený návrh smlouvy číslo OLP/1302/2021 mezi Libereckým krajem a Statutárním
městem Liberec

3)

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrhy bezúplatného nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 25. 05. 2021
zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 751/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
a)
pozemku v k. ú. Horky u Dubé (FAMA 2021/02/094)
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 209/3 o výměře 268 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Horky u Dubé, obci Dubá, evidované na listu vlastnictví
č. 8 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od ČR –
Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
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b)

Hradec Králové, IČO 42196451, hodnota podle účetní evidence činí 804 Kč (slovy: osm set
čtyři korun českých), na pozemku se nachází stavba účelové komunikace, bývalá komunikace
III/2706, která bude v budoucnu předána obci Dubá,
se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,

c)

s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/1301/2021 mezi Libereckým krajem a ČR – Lesy
České republiky s.p.
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
b)

2)

Termín: 25. 05. 2021
zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 752/21/RK
Majetkoprávní operace – úplatný a bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. Hejnice
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem nemovitých věcí ve správě příspěvkové organizace Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, a to st. p. č. 456 o výměře 766 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba Hejnice, č. p. 416, jiná st., st. p. č. 542 o výměře 404 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Hejnice, č. p. 434, obč. vyb., st. p. č. 543
o výměře 2358 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Hejnice, č. p. 435,
obč. vyb., st. p. č. 800 o výměře 319 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
Hejnice, č. p. 164, obč. vyb., st. p. č. 1024 o výměře 701 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je stavba Hejnice, č. p. 349, obč. vyb., p. p. č. 781/2 o výměře 19353 m2, ostatní
plocha, způsob využití, p. p. č. 799/1 o výměře 2126 m2, vodní plocha, způsob využití vodní
nádrž umělá, část p. p. č. 796/1 o výměře 682 m2, nově označená jako p.p.č. 796/8, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1743-170/2020 ze dne
13. 7. 2020, část p. p. č. 796/2 o výměře 4381 m2, nově označená jako p.p.č. 796/9, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1743-170/2020 ze dne
13. 7. 2020, nacházejících se v k. ú. Hejnice, obci Hejnice, evidovaných na listu vlastnictví
č. 480 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, včetně
všech součástí a příslušenství, Jednotě bratrské, se sídlem Boženy Němcové 54/9, 460 01
Liberec V-Kristiánov, IČO 47475111, za kupní cenu ve výši 21.906.000 Kč (slovy: dvacet
jedna milionů devět set šest tisíc korun českých), za podmínky, že areál bude po dobu 15 let
ode dne provedení vkladu vlastnického práva využíván výhradně za účelem vzdělávání
a výchovy žáků, a dále sjednání předkupního právo a výhrady zpětné koupě po dobu 15 let
ode dne vkladu vlastnického práva k areálu v Hejnicích ve prospěch Libereckého kraje, a dále
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sjednání předkupního práva ve prospěch Jednoty bratrské, se sídlem Boženy Němcové 54/9,
460 01 Liberec V-Kristiánov, IČO 47475111, k st. p. č. 788 o výměře 496 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba Hejnice č. p. 163, obč. vyb., st. p. č. 834 o výměře 350 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, st. p. č. 1112 o výměře 114
m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná st., části p. p. č. 796/1 o
výměře 2660 m2, označené jako p. p. č. 796/1, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
vymezené geometrickým plánem č. 1743-170/2020 ze dne 13. 7. 2020, a části
p. p. č. 796/2 o výměře 6870 m2, označené jako p. p. č. 796/2, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 1743-170/2020 ze dne 13. 7. 2020,
nacházejících se v k. ú. Hejnice, obci Hejnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 480
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, za kupní cenu
v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem,
2. s darováním nemovitých věcí ve správě příspěvkové organizace Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, a to st. p. č. 1175 o výměře 61 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, a stavby bez čp/če, jiná st., která stojí na st. p. č. 1175 (ve vlastnictví Libereckého
kraje) a st. p. č. 1176 (ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad), nacházejících
se v k. ú. Hejnice, obci Hejnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 480 a č. 1088 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, Jednotě bratrské, se sídlem Boženy
Němcové 54/9, 460 01 Liberec V-Kristiánov, IČO 47475111, hodnota daru dle znaleckého
posudku č. 11171-341-2020 a č. 3118-19/2020 ze dne 30. 12. 2020 činí 25.620 Kč (slovy:
dvacet pět tisíc šest set dvacet korun českých), za podmínky, že nemovitosti budou po dobu 15
let ode dne provedení vkladu vlastnického práva využívány výhradně za účelem vzdělávání a
výchovy žáků, a dále sjednání předkupního právo a výhrady zpětné koupě po dobu 15 let ode
dne vkladu vlastnického práva k nemovitostem v Hejnicích ve prospěch Libereckého kraje,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/626/2020 mezi Libereckým krajem a Jednotou
bratrskou,
2.

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/627/2020 mezi Libereckým krajem a Jednotou
bratrskou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

b)

2)

předložit návrh na prodej a darování nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 25. 05. 2021
zajistit po schválení prodeje a darování nemovitých věcí Zastupitelstvem Libereckého
kraje předložení kupní a darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, IČO 00082554.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 753/21/RK
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Majetkoprávní operace – darování
a)
technického zhodnocení v k. ú. Chrastava I
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním technického zhodnocení v rámci stavy „Silnice ev. č. III/27250 ulice Liberecká,
Chrastava“, a to stavby SO 102 - Křižovatky, napojení na silnici ev. č. III/27250 na MK (komunikace
město Chrastava), SO 191b – Dopravní značení a SO 201.1 – Oprava mostu
ev. č. 27250-1 (část město Chrastava) na pozemcích ve vlastnictví města Chrastava, a to:
- p. p. č. 467/3 o výměře 180 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 467/4 o výměře 22 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 771/6 o výměře 2035 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 790/33 o výměře 2388 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 813/3 o výměře 1629 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 852/8 o výměře 201 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 1391/1 o výměře 4337 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1391/5 o výměře 700 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1392/2 o výměře 297 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1394 o výměře 1114 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1429/3 o výměře 70 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 1430/13 o výměře 703 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1433/9 o výměře 300 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1486/1 o výměře 1284 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1498/2 o výměře 30 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1500 o výměře 5766 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k. ú. Chrastava I, obci Chrastava, evidovaných na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, městu Chrastava,
se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO 00262871, hodnota dle závěrečného vyúčtování
včetně DPH činí 3.072.761,78 Kč (slovy: tři miliony sedmdesát dva tisíc sedm set šedesát jedna korun
českých, sedmdesát osm haléřů),
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1202/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Chrastava
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

b)

předložit návrh na darování technického zhodnocení k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 25. 05. 2021
zajistit po schválení technického zhodnocení Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
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2)

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

USNESENÍ č. 754/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemků v k. ú. Jeřmanice
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Lomnice nad Popelkou
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním části p. p. č. 802/4 o výměře 18 m2, nově označené jako p. p. č. 802/177, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1568/11 o výměře 308 m2, nově
označené jako p. p. č. 1568/14, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části
p. p. č. 1568/11 o výměře 1299 m2, nově označené jako p. p. č. 1568/15, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 934-62/2020 ze dne 30. 12. 2020,
nacházejících se v k. ú. Jeřmanice, obci Jeřmanice, evidovaných na listu vlastnictví č. 215
a č. 465 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, obci
Jeřmanice, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice, IČO 46744959, hodnota daru dle účetní
evidence činí 181.423,90 Kč (slovy: jedno sto osmdesát jedna tisíc čtyři sta dvacet tři korun
českých, devadesát haléřů), jedná se o pozemky pod chodníkem a příkopem za chodníkem
ve vlastnictví obce,
2. s darováním části p. p. č. 2247/1 díl „a“ o výměře 519 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
a části p. p. č. 2252 díl „b“ o výměře 312 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených
geometrickým plánem č. 2733-1165/2020 ze dne 21. 12. 2020 a sloučených do nově vzniklé p.
p. č. 2247/11 o výměře 831 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k. ú. Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou, evidovaných na
listu vlastnictví č. 750 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, městu Lomnice nad Popelkou, se sídlem Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad
Popelkou, IČO 00275905, hodnota pozemků dle účetní evidence činí 49.860 Kč (slovy: čtyřicet
devět tisíc osm set šedesát korun českých), jedná se o pozemky pod chodníkem ve vlastnictví
města,
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1201/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Jeřmanice,
2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1200/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Lomnice nad Popelkou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrhy na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 25. 05. 2021
zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
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2)

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

USNESENÍ č. 755/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemků včetně stavby silnice v k. ú. Lomnice nad Popelkou a k. ú. Želechy
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Nový Bor a k. ú. Sloup v Čechách
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním p. p. č. 5974 o výměře 1492 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou, evidované na listu
vlastnictví č. 750 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
a dále p. p. č. 398/18 o výměře 2884 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a p. p. č. 415/5
o výměře 3957 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Želechy, obci
Lomnice nad Popelkou, evidovaných na listu vlastnictví č. 750 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, včetně tělesa vyřazované komunikace
ev. č. III/28613 (úsek silnice od staničení 0,000 do staničení 0,719) na uvedených pozemcích,
městu Lomnice nad Popelkou, se sídlem Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
IČO 00275905, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
od ukončení rekonstrukce předmětné pozemní komunikace a pravomocného rozhodnutí
o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota budoucího daru ke dni
31. 1. 2021 ve výši 1.378.181,38 Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc sto
osmdesát jedna korun českých, třicet osm haléřů),
2. s budoucím darováním části p. p. č. 736 o předpokládané výměře cca 834 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Nový Bor, obci Nový Bor, evidované na listu
vlastnictví č. 3592 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, a části p. p. č. 1818/1 o předpokládané výměře cca 10 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházející se v k. ú. Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, evidované na listu
vlastnictví č. 848 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, městu Nový Bor, se sídlem náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČO 00260771,
kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec – Nový Bor“, předběžná
účetní hodnota budoucího daru ve výši 83.600 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc šest set korun
českých),
schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1199/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Lomnice nad Popelkou,
2. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1198/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Nový Bor
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrhy na budoucí darování pozemků a stavby vyřazované komunikace k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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b)

Termín: 25. 05. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků a stavby vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucích darovacích smluv k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 756/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru
a)
pozemků v k. ú. Nový Bor a k. ú. Sloup v Čechách
b)
budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucím přijetím daru - části p. p. č. 735 o předpokládané výměře cca 150 m2, lesní
pozemek, nacházející se v k. ú. Nový Bor, obci Nový Bor, evidované na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, a části
p. p. č. 880/4 o předpokládané výměře cca 30 m2, lesní pozemek, nacházející se v k. ú. Sloup
v Čechách, obci Sloup v Čechách, evidované na listu vlastnictví č. 809 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od města Nový Bor, se sídlem náměstí
Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČO 00260771, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Stezka pro chodce a
cyklisty Radvanec – Nový Bor“, předběžná účetní hodnota budoucího daru činí 136,80 Kč
(slovy: jedno sto třicet šest korun českých, osmdesát haléřů), na předmětných pozemcích se
budou po dokončení stavby nacházet nové části komunikace ev. č. III/26847, která je ve
vlastnictví Libereckého kraje,
b) se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1167/2021 mezi Libereckým krajem a městem Nový
Bor
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucího přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 25. 05. 2021
zajistit po schválení budoucího přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 757/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 1209/47, nově označené jako p. p. č. 1209/101 o výměře 21 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 541-111/2019 ze dne
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20. 11. 2019, nacházející se v k. ú. Valteřice v Krkonoších, obec Horní Branná, a evidované na listu
vlastnictví č. 117 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, Lubomíru
Brožovi, 26. 4. 1961, Vrchlabí, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.686 Kč (slovy: sedm
tisíc šest set osmdesát šest korun českých), na předmětném pozemku se nachází opěrná zeď ve
vlastnictví kupujícího,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1203/2021 mezi Libereckým krajem a Lubomírem
Brožem
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 25. 05. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 758/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky
Jedličkův ústav, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p.
o.“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
to Pozemní stavitelství s.r.o., IČO 27298370, se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec, za
nabídkovou cenu 19.293.525,30 Kč bez DPH, tj. 22.299.695,55 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/4154/2020 mezi Libereckým krajem a společností Pozemní
stavitelství s.r.o., IČO 27298370, se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 759/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka
Porcelán a keramika (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka Porcelán
a keramika (Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek,
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jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea v Liberci,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1292/2021,
3. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1293/2021,
4.
5.

závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1295/2021,
závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1296/2021

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k
zadávání veřejných zakázek.
Termín: 20. 05. 2021
USNESENÍ č. 760/21/RK
Majetkoprávní operace – opětovný záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Jablonné
v Podještědí (bývalá LDN)
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr prodeje nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace Denní a pobytové sociální
služby, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO 48282961, a to st. p. č. 471/1 o výměře
2055 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné v Podještědí, č. p. 366,
obč. vyb., st. p. č. 471/2 o výměře 49 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné
v Podještědí, č. p. 367, obč. vyb., st. p. č. 471/3 o výměře 56 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž
součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 471/4 o výměře 56 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 476 o výměře 805 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž
součástí
je
stavba
Jablonné
v Podještědí,
č.
p.
368,
obč.
vyb.,
st. p. č. 665 o výměře 92 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž,
p. p. č. 1054 o výměře 1437 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 1059/1 o výměře 1710
m2, zahrada, p. p. č. 1059/2 o výměře 1640 m2, zahrada, nacházejících se v k. ú. Jablonné
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v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidovaných na listu vlastnictví č. 1210 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec (dále jen „Nemovitosti“), obchodní
korporaci SC Jablonné s.r.o., se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, 154 00 Praha 5, IČO 10760709,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1384/2019 ze dne 30. 5. 2019 ve výši
9.170.000 Kč (slovy: devět milionů sto sedmdesát tisíc korun českých), s následujícím závazným
způsobem využití Nemovitostí a podmínkami s tím spojených:
1. nabízené Nemovitosti lze využít k poskytování sociálních služeb a to v tomto minimálním
rozsahu: celková kapacita pobytového zařízení bude činit 80 lůžek domova sociální péče
pro cílové skupiny v rozsahu 40 lůžek pro osoby s poruchami centrálního nervového systému
a s chronickým duševním onemocněním věkové kategorie od 30 let (dnes domov se zvláštním
režimem), 20 lůžek pro starší uživatele od 60 let s poruchami centrálního nervového systému
a s chronickým duševním onemocněním (dnes domov pro seniory), 10 lůžek domova pro osoby
se zdravotním postižením a 10 lůžek odlehčovací služby, kdy podmínkou je dodržení
materiálně technického standardu pro pobytové sociální služby pro všechny provozované
sociální služby, a to v rámci rekonstrukce nebo nové výstavby,
2. kolaudace zařízení by měla proběhnout nejpozději do 31. 12. 2025,
3. získání oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) na všechny definované kapacity
sociálních služeb (lůžka) nejpozději do konce února 2026,
4.
5.

6.

7.

8.

započetí poskytování sociálních služeb na základě registrace nejpozději do 6 měsíců
od obdržení rozhodnutí o registraci,
minimální doba zajištění poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu
lůžek (viz. bod 1.) bude 15 let od zahájení poskytování sociálních služeb, resp. od zahájení
provozu zařízení. Pokud by kupující nesplnil tento závazek, resp. provozování domova
sociálních služeb, bude ve smlouvě vyhrazeno právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 20%
z kupní ceny. Smluvní pokutou budou vázány rovněž i třetí osoby,
kupní smlouva bude obsahovat ujednání týkající se předkupního práva Libereckého kraje
(prodávajícího) na dobu 15 let, kdy v případě zamýšleného prodeje areálu bude muset kupující
nabídnout areál ke koupi Libereckému kraji (prodávajícímu), a to za cenu uvedenou v kupní
smlouvě, která by byla navýšena o prokazatelné investice vložené do areálu ze strany
kupujícího, kdy tyto investice by byly stanoveny znaleckým posudkem. Toto ujednání by bylo
sjednáno jako věcné právo, které působí i vůči právním nástupcům kupujícího. Předkupní právo
vzniká vkladem do katastru nemovitostí,
v případě pronájmu, výpůjčky atd. Nemovitostí třetí osobě, zaváže se kupující, že tyto závazky
smluvně zajistí v těchto smlouvách, zejména dobu provozu areálu v požadovaném standardu,
zajištění poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu lůžek (viz. bod 1.),
podmínkou pro kupujícího je závazek poskytnutí jistiny ve prospěch Libereckého kraje
(prodávajícího), poskytnuté nejpozději do 5 pracovních dní před projednáním prodeje
v orgánech Libereckého kraje, v celkové výši 1,5 mil. Kč, která bude kupujícímu postupně
vrácena po splnění:
a)

do 7 měsíců od podpisu kupní smlouvy podá kupující projektovou dokumentaci
s podmínkou dodržení minimálního rozsahu lůžek pro sociální služby dle bodu 1.
i na příslušný stavební úřad k vydání stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního
úřadu. Po předložení potvrzení od příslušného stavebního úřadu o převzetí příslušné
projektové dokumentace, vrátí prodávající kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši
500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení,
a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
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b)

c)

9.

do 7 měsíců od podané příslušné projektové dokumentace na stavební úřad obstará kupující
pravomocné stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu. Po předložení platného
dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem, vrátí prodávající kupujícímu
část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději
do 30 kalendářních dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem
(např. kolaudační souhlas nebo jiné opatření stavebního úřadu), kterým bude osvědčeno
dokončení stavebních prací a povolení užívání zařízení v rozsahu předložené projektové
dokumentace na příslušný stavební úřad dle předchozího bodu a) nejpozději do 24 měsíců
ode dne předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem
dle předchozího bodu b). Po předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným
stavebním úřadem, vrátí prodávající kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč,
a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet
uvedený kupujícím,

pokud marně uplyne lhůta 3 měsíců od termínů stanovených dle bodu 7. a), b), c) a kupující
přes písemné upozornění a výzvu Libereckého kraje (prodávajícího), nepředloží příslušné
potvrzení nebo požadovaný dokument, část jistiny ve sjednané výši uvedené v příslušných
bodech 7. a), b), c), se kupujícímu nevrací,

10. Liberecký kraj deklaruje, že kapacity uvedené v bodu 1. budou zařazeny do základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje,
11. podmínky účelového využití nabízených Nemovitostí budou obsahem kupní smlouvy uzavírané
s kupujícím
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění záměru prodeje
na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 761/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní
akademii Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní akademii Česká
Lípa“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to účastníka BLÁHA trade s.r.o., se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov, IČO:
286 86 390, za nabídkovou cenu 5.646.075,65 Kč bez DPH, tj. 6.831.751,54 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/3975/2020 mezi Libereckým krajem a společností BLÁHA trade
s.r.o., se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov, IČO: 286 86 390
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021

62

Výpis usnesení z 9. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 5. 2021
USNESENÍ č. 762/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér - Střední průmyslová škola
textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o. - stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér - Střední průmyslová škola textilní, Liberec,
Tyršova 1, p.o. - stavební práce“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická
79, 460 07 Liberec 7, IČO 61328952, za nabídkovou cenu 9.349.240 Kč bez DPH,
tj. 11.312.580,40 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/128/2021 mezi Libereckým krajem a společností MSV Liberec,
s.r.o., se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČO 61328952
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 763/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Školy bez bariér
- Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Building management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 101/13, Hradec
Králové, IČO: 28812999, z veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § dle § 48 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka účastníka zadávacího
řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení
zdůvodněna,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Školy bez bariér - Střední průmyslová škola
textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb
technického dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka V A R I A s.r.o. - inženýrská
činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem-centrum,
IČO: 46712143, za nabídkovou cenu 149.000 Kč bez DPH, tj. 180.290 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/258/2021 mezi Libereckým
krajem a společností V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova
1804/2, Ústí nad Labem-centrum, IČO: 46712143
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
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USNESENÍ č. 764/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Školy bez bariér
- Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Školy bez bariér - Střední průmyslová škola textilní,
Liberec, Tyršova 1, p. o.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24,
Liberec VII-Horní Růžodol, IČO: 09686380, za nabídkovou cenu 57.000 Kč bez DPH, tj. 68.970 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/261/2021
mezi Libereckým krajem a společností QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní
Růžodol, IČO: 09686380
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 765/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium,
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa - bourací a projekční práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium,
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - I. etapa - bourací a projekční práce“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
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náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
náhradník Mgr. Roman Papoušek, zástupce ředitele Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad
Nisou, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o zajištění statiky objektu jídelny č. OLP/1220/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 20. 05. 2021
USNESENÍ č. 766/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Střední školy v Lomnici
nad Popelkou, Pivovarská 80“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností ANTON A SYN s.r.o., se sídlem č. p. 84, 542 23 Mladé Buky,
IČO: 04881681, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 162.476,56 Kč bez DPH, tj. 196.596,64 Kč
vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných zakázek
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 767/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2020 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 134/21, kterým se snižují výdaje v kapitole
932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí ve výši
2.041.564,39 Kč a současně se navyšují výdaje, a to zavedením nových specifických ukazatelů
u jednotlivých akcí v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí v celkové výši 2.041.564,39 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2. s poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2020, v úhrnné výši 2.041.564,39 Kč níže
uvedeným příjemcům na akce do výše:
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Název
příjemce

IČ

Adresa/sídlo

Obec Bělá

275603

Bělá 142,
514 01 Bělá

Obec
Studenec

276162

Studenec 364,
512 33 Studenec

3.

Název projektu

Obnova vodovodu
Výstavba ČOV k č.p.
370 Studenec

Parametry
výměna
vedení
vodovodu –
813,5 m
výstavba
ČOV – 1 ks

Dotace v max. výši
(Kč) / podíl dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)
1.773.798 /
62,32 %
267.766,39 /
70,00 %

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2020, uzavíranou:
a)

mezi Libereckým krajem a Obcí Bělá, Bělá 142, 514 01 Bělá, IČ 275603, na projekt
pod názvem „Obnova vodovodu“, OLP/1264/2021,
b) mezi Libereckým krajem a Obcí Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec, IČ 276162,
na projekt pod názvem „Výstavba ČOV k č.p. 370 Studenec“, OLP/1225/2021
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 134/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí 2020 v rámci Fondu
ochrany vod Libereckého kraje" ke schválení.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 768/21/RK
Pokyn č. OBJ/226/2021 na základě rámcové příkazní smlouvy OLP/3978/2018 a objednávka
č. OBJ/267/2021 na základě rámcové smlouvy o dílo OLP/2231/2017 s Agenturou regionálního
rozvoje, spol. s r.o. v oblasti naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v
podmínkách Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
pokyn č. OBJ/226/2021, uzavíraný na základě rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018
mezi Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem
U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 48267210, k plnění ve výši 991.200 Kč
bez DPH (1.199.352 Kč včetně DPH)
a
objednávku č. OBJ/267/2021, uzavíranou na základě rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 mezi
Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu
525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 48267210, k plnění ve výši 248.000 Kč bez DPH
(300.800 Kč včetně DPH)
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit předložení pokynu č. OBJ/226/2021 a objednávky č. OBJ/267/2021
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 05. 2021

66

Výpis usnesení z 9. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 5. 2021
USNESENÍ č. 769/21/RK
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. OLP/665/2019 „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Libereckého kraje“, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OLP/665/2019 „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Libereckého kraje“ uzavřenou mezi Libereckým krajem a společností Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901, kterým se prodlužuje
lhůta k předání části díla C o 6 měsíců
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, předložit
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, dodatek č. 2 k dohodě č. OLP/665/2019 k podpisu.
Termín: 08. 05. 2021
USNESENÍ č. 770/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OLP/503/2020 „Zpracování koncepce turistické dopravy
v rámci IDS IDOL“ – KORID LK, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování koncepce turistické dopravy v rámci IDS IDOL“
č. OLP/503/2020, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o.,
IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kterým se prodlužuje termín pro předání
kompletního díla o 7 měsíců
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předložení
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/503/2020 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 771/21/RK
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě - změny smluv
v důsledku pandemie onemocnění COVID-19
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
právní stanovisko advokátní kanceláře Arzinger & Partneři, s.r.o., „Posouzení možnosti navýšení
kompenzace dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na
dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ
č. OLP/5467/2019“ ze dne 25. 3. 2021,
schvaluje
1. dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro
oblast Západ č. OLP/5467/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ČSAD
Česká Lípa a.s., IČ 25497987, se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5;
2.

dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Českolipsko – Mimoňsko č. OLP/4202/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem
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3.

a společností COMPAG CZ s.r.o., IČ 62241630, se sídlem V Lukách 95/IV, PSČ 471 24
Mimoň;
dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3695/2020,
uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČ:
25620886, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr;

4.

dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3696/2020,
uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností KAD spol. s r.o., IČ 49812947, se sídlem
Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podepsání
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5467/2019, dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/4202/2019, dodatku č. 1
ke smlouvě č. OLP/3695/2020 a dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3696/2020.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 772/21/RK
Převzetí závazku ze zůstatků elektronických peněžních prostředků vůči cestujícím
od společnosti BusLine/TD BUS/Witbystar a.s. do KORID LK, spol. s r.o. – informace
o neplnění smlouvy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o neplnění Dohody o přechodu činnosti vydavatele elektronických platebních prostředků a
o postoupení smluv o vydání a užívání elektronického platebního prostředku č. OLP/5793/2018,
uzavřené mezi Libereckým krajem, KORID LK, spol. s r.o., a TD BUS a.s.; rozsudku soudu a výši
dluhu společnosti TD BUS, a.s., vůči společnosti KORID LK, spol. s r.o.
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, průběžně v této
věci monitorovat situaci ve společnosti KORID LK, spol. s r o., a v případě poklesu finančního
zůstatku na elektronických peněženkách (EP) pod kritickou mez zajistit předložení návrhu k
řešení této situace orgánům Libereckého kraje
b)

Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit tento
materiál jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje
Termín: 25. 05. 2021

USNESENÍ č. 773/21/RK
Informace o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. – oblast Českolipsko (Západ)
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu zastupitelům Libereckého kraje za společnosti ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s.,
předloženou dne 19. dubna 2021 Martinem Bobkem, předsedou představenstva společnosti ČSAD
Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s.
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit informaci o
stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s., – oblast Českolipsko (Západ) Zastupitelstvu Libereckého
kraje jako písemnou informaci.
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Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 774/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2021
- statutární město Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2021
č. OLP/3739/2020, uzavíraný mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ 00262978,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, z důvodu navýšení rozsahu provozovaných spojů
a navýšení celkové výše částky o 35.247 Kč v roce 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podepsání
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3739/2020.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 775/21/RK
Autobusy LK, s.r.o. – pozvánka na valnou hromadu a navýšení základního kapitálu společnosti
ČSAD Liberec, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Autobusy LK, s.r.o., po projednání
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460
06 Liberec VI, IČ: 250 45 504, která se bude konat dne 21. 5. 2021 od 10.00 hod., v místnosti č. 3,
na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI,
navrhuje
a) zvýšení 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),
b)

příplatek mimo základní kapitál společnosti ČSAD Liberec, a.s., až do výše 6.598.695 Kč
v závislosti na úpisu akcií akcionáři ve všech kolech úpisu akcií
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, vyrozumět společnost
Autobusy LK, s.r.o., o přijatém usnesení.
Termín: 20. 05. 2021
USNESENÍ č. 776/21/RK
Darování dopravního zařízení městu Doksy – souhlas zřizovatele pro Krajskou správu silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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souhlasí
s darováním dopravního zařízení inteligentního ukazatele rychlosti SYDO Traffic ZEUS umístěného
na pozemku p. č. 3274/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, konktrétně u silnice II/270, a to městu
Doksy, v souladu s bodem 6. 1. písmeno c), zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat ředitele Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, o přijatém usnesení.
Termín: 19. 05. 2021
USNESENÍ č. 777/21/RK
Skalice u České Lípy oprava silnice III/26212, chodník – záměr spolupráce
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Skalice u České Lípy ze dne 15. 4. 2021 ve věci spolupráce v rámci realizace akce
„Skalice u České Lípy oprava silnice III/26212, chodník“,
souhlasí
a) se záměrem spolupráce v rámci realizace akce „Skalice u České Lípy oprava silnice III/26212,
chodník“ v roce 2022 za podmínky, že obec Skalice u České Lípy zajistí administraci
výběrového řízení na zhotovitele akce,
b) se záměrem příspěvku Libereckého kraje na rekonstrukci silnice III/26212 v rámci akce
„Skalice u České Lípy oprava silnice III/26212, chodník“, a to maximální výše 6,9 mil. Kč
v roce 2022
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat starostu
obce Skalice u České Lípy o přijatém usnesení,
b)

Termín: 30. 05. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit orgánům kraje
k projednání návrh smlouvy o spolupráci na realizaci akce „Skalice u České Lípy oprava silnice
III/26212, chodník“.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 778/21/RK
Žádost obce Horní Branná o příspěvek na opravu povrchu vozovky silnice III/2954 v rámci
výstavby chodníku
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Horní Branná ze dne 19. 4. 2021 o příspěvek na opravu a nový povrch vozovky silnice
III/2954 v rámci výstavby chodníku,
souhlasí
s vyhověním žádosti obce Horní Branná ze dne 19. 4. 2021 o příspěvek na opravu povrchu vozovky
silnice III/2954 v rámci výstavby chodníku do maximální výše 1.520.000 Kč z rozpočtu Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a ukládá
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a)

b)

Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
zajistit uhrazení příspěvku Libereckého kraje na opravu povrchu vozovky silnice III/2954,
v rámci výstavby chodníku do maximální výše 1.520.000 Kč z rezervního fondu Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Termín: 30. 11. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení Obec Horní Branná.
Termín: 30. 05. 2021

USNESENÍ č. 779/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Most ev. č. 2914-5
Bulovka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Most ev. č. 2914-5 Bulovka“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I. – DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka
ABM Kontrol s.r.o., se sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IČO: 06197035, za nabídkovou cenu
145.000 Kč bez DPH, tj. 175.450 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/731/2021 mezi Libereckým
krajem a společností ABM Kontrol s.r.o., se sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IČO: 06197035
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 780/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 2914-5 Bulovka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 2914-5 Bulovka“, v souladu s ustanovením § 122
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost
EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924,
za nabídkovou cenu 6.759.000 Kč bez DPH, tj. 8.178.390 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/683/2021 mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA
CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 781/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Most ev. č. 28621-1 Víchová
nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby
I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to
účastníka Ing. Jana Chrena, se sídlem
IČO: 009 78 493, za nabídkovou
cenu 144.000 Kč bez DPH, tj. 174.240 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/733/2021 mezi Libereckým
krajem a Ing. Janem Chrenou, se sídlem
IČO: 009 78 493, za nabídkovou
cenu 144.000 Kč bez DPH, tj. 174.240 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 782/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Most ev. č. 28621-1 Víchová
nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“, v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, v souladu s ustanovením § 141 odst. 3 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka Ing. Štěpána Illicha,
se sídlem
IČO: 464 33 597, za nabídkovou cenu 47.000 Kč bez DPH,
tj. 56.870 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/734/2021
mezi Libereckým krajem a Ing. Štěpánem Illichem, se sídlem
IČO: 464 33 597
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 783/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“ - informace o změně
lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek do 1. 6. 2021 do 10.00 hodin v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“ zadávané v otevřeném řízení, v souladu
s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 05. 2021
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USNESENÍ č. 784/21/RK
Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – informace o zajištění, financování a rozsahu
plánovaných činností souvisejících s rekonstrukcí objektů areálu školního statku, o vybudování
zázemí pro výuku odborného výcviku žáků Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace a pro hipologické centrum Policie ČR
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci:
a) o plánu zajištění, financování a rozsahu plánovaných činností souvisejících s rekonstrukcí
objektů areálu školního statku,
b) o plánu vybudování v areálu školního statku zázemí pro výuku odborného výcviku žáků
učebních oborů Lesní mechanizátor a Zpracovatel dřeva Střední školy hospodářské a lesnické
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvkové organizace,
c) o projektu vybudování hipologického centra Policie ČR
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci o plánu zajištění, financování a
rozsahu plánovaných činností souvisejících s rekonstrukcí objektů areálu školního statku, o plánu
vybudování v areálu školního statku zázemí pro výuku odborného výcviku žáků učebních oborů Lesní
mechanizátor a Zpracovatel dřeva Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvkové organizace a o projektu vybudování hipologického centra Policie ČR.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 785/21/RK
Memorandum s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje o spolupráci při vybudování
a provozování zázemí pro nově zřízené oddělení služební hipologie
Rada kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením Memoranda o spolupráci při realizaci projektu: Vybudování a provozování zázemí
pro nově zřízené oddělení služební hipologie KŘPLK č. OLP/1306/2021 mezi Libereckým krajem
a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, se sídlem
Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec I – Staré Město, IČO 72050501
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení Memorandum o spolupráci při realizaci
projektu: Vybudování a provozování zázemí pro nově zřízené oddělení služební hipologie KŘPLK
č. OLP/1306/2021 mezi Libereckým krajem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie
Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021

USNESENÍ č. 786/21/RK
Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programů Dotačního fondu
Libereckého kraje č. 2.5 - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
a č. 2.2 - Regionální inovační program
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace Moniky Strnádkové,
IČO: 67210244, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Obnova tradic ručního šití
z korálku oblast Jizerských hor“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 283/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
2. žádost příjemce dotace Richarda Matějky,
IČ: 68970838, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Atelier EDGART - výroba
a propagace lněných výrobků 5.“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
usnesením
Zastupitelstva
Libereckého
kraje
č.
234/20/ZK
ze
dne
23. 6. 2020,
3.

žádost příjemce dotace Pavly Petrnouškové, s
,
IČ: 88091074, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Střípky regionu VII.“,
na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5
– Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 234/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,

4.

žádost příjemce dotace Jana Kakose,
IČ: 73764230, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Trhy a vybavení“, na jehož
realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 234/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
žádost příjemce dotace Šárky Malé,
IČ: 88249018, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Vybavení zlatnické dílny“,
na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5
– Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 234/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,

5.

6.

7.

8.

9.

žádost příjemce dotace Monline Design s.r.o., se sídlem Hlavní 960, 468 51 Smržovka,
IČ: 04567668, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rozvoj výroby nábytku
v čalounické dílně Martin&Michael“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 234/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
žádost příjemce dotace Břetislava Jansy, se sídlem
IČ: 05388384
o zrušení a změnu závazného parametru projektu „Podpora výroby a propagace řezbářské
tvorby“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 234/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
žádost příjemce dotace Martina Skalníka, DiS., se sídlem
IČ: 05751675, o změnu závazného parametru a prodloužení termínu ukončení realizace
projektu „MASK Gear - marketingové a komunikační zázemí značky“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.
234/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
žádost příjemce dotace MgA Petra Kovač (dříve Vojtíšková),
Č: 08952531, o prodloužení termínu ukončení realizace
projektu „Propagace a rozvoj výroby rytého skla“, na jehož realizaci byla schválena dotace
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z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 234/20/ZK ze dne
23. 6. 2020,
10. žádost příjemce dotace Share4kids s.r.o., se sídlem Za Humny 404, 463 31 Mníšek,
IČO: 09205403, o prodloužení termínu realizace projektu „Vývoj aplikace Share4kids“,
na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.2
– Regionální inovační program usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 349/20/ZK
ze dne 22. 9. 2020,
11. žádost příjemce dotace Pavla Svobody, se sídlem
IČO: 86954598, o prodloužení termínu realizace projektu „Vývoj ochranné nanovrstvy
pro zvýšení užitné hodnoty stavebních kamenů“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.2 – Regionální inovační program usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 349/20/ZK ze dne 22. 9. 2020,
souhlasí
1. s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Obnova tradic ručního šití z korálku
oblast Jizerských hor“ z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
2. s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Atelier EDGART - výroba a propagace
lněných výrobků 5.“ z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
3.

4.

5.

6.

7.

s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Střípky regionu VII.“ z 30. 6. 2021
na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Trhy a vybavení“ z 30. 6. 2021
na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Vybavení zlatnické dílny“ z 30. 6. 2021
na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Rozvoj výroby nábytku v čalounické
dílně Martin&Michael“ z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
se zrušením závazného parametru „Účast na výstavách a prodejních akcích – ks - 2“
a navýšením původního parametru „Nákup nástrojů pro řezbářskou tvorbu – ks - 5“ na nový
„Nákup nástrojů pro řezbářskou tvorbu – ks - 7“ u projektu „Podpora výroby a propagace
řezbářské tvorby“,

8.

se změnou závazného parametru „Účast na veletrzích v Olomouci – ks - 1“ na nový „Účast
na veletrhu/akci – ks - 1“ a s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „MASK Gear
- marketingové a komunikační zázemí značky“ z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021 a prodloužením
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
9. s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Propagace a rozvoj výroby rytého skla“
z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
10. s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Vývoj aplikace Share4kids“ z 30. 6. 2021
na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
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11. s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Vývoj ochranné nanovrstvy pro zvýšení
užitné hodnoty stavebních kamenů“ z 30. 6. 2021 na 31. 8. 2021 a prodloužením termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2021 na 20. 10. 2021,
12. se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/2717/2019, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Monikou Strnádkovou, se sídlem
IČO: 67210244, a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Obnova tradic ručního
šití z korálku oblast Jizerských hor“,
13. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2034/2020, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Richardem Matějkou,
IČ: 68970838, a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Atelier EDGART
- výroba a propagace lněných výrobků 5.“,
14. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1973/2020, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Pavlou Petrnouškovou,
IČ: 88091074, a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Střípky regionu VII.“,
15. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2023/2020, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Janem Kakosem, se sídlem
IČ: 73764230, a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Trhy a vybavení“,
16. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2036/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Šárkou Malou, se sídlem Komenského 829, 468 51
Smržovka, IČ: 88249018, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Vybavení zlatnické dílny“,
17. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1994/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Monline Design s.r.o., se sídlem Hlavní 960, 468 51
Smržovka, IČ: 04567668, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Rozvoj výroby nábytku v čalounické dílně
Martin&Michael“,
18. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2038/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Břetislavem Jansou, se sídlem
IČ: 05388384, a Libereckým krajem, jehož předmětem je zrušení a změna závazného
parametru projektu „Podpora výroby a propagace řezbářské tvorby“,
19. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2008/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Martinem Skalníkem, DiS., se sídlem
IČ: 05751675, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna závazného parametru a změna termínu ukončení projektu a závěrečného
vyúčtování projektu „MASK Gear - marketingové a komunikační zázemí značky“,
20. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2031/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi MgA Petrou Kovač (dříve Vojtíškovou), se sídlem
IČ: 08952531, a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování
projektu „Propagace a rozvoj výroby rytého skla“,
21. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3419/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Share4kids s.r.o., se sídlem Za Humny 404, 463 31
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Mníšek, IČ: 09205403, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Vývoj aplikace Share4kids“,
22. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3215/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Pavlem Svobodou, se sídlem
IČO: 86954598, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Vývoj ochranné nanovrstvy pro zvýšení užitné
hodnoty stavebních kamenů“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a ke schválení.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 787/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektů „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen
- Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ a „Snížení
energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti
15, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) informace o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední
škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“,
b)

informace o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední
škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členu rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova předložit zprávu o ukončení realizace projektů
„Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ a „Snížení energetické
náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace“ jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
2)

Termín: 25. 05. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit dodržení podmínek udržitelnosti projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace“ a „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ vyplývajících z podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 29. 01. 2026

USNESENÍ č. 788/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o realizaci projektu "Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice"
a ukládá
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1)

2)

Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, předložit Zprávu o ukončení realizace projektu "Silnice
II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice" na zastupitelstvo kraje jako písemnou informaci,
Termín: 25. 05. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit dodržení
podmínek udržitelnosti projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
vyplývajících z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 31. 07. 2025

USNESENÍ č. 789/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/610 Turnov – hranice
Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého
kraje“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15
Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění termín ukončení projektu z původního termínu 31. 12. 2021
na nový 15. 4. 2021 a s tím související změna rozložení financování v letech
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 790/21/RK
Souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
organizace na zahraniční výstavu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s výpůjčkou dvou uměleckých předmětů s názvem Odliv a Dívčí hlava od Marie Čermínové
- Toyen ze sbírky Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 723/14,
460 01 Liberec, IČ 00083267, na výstavu TOYEN v Hamburger Kunsthalle, v době od 24. 9. 2021
do 13. 2. 2022
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení rady kraje Ministerstvo kultury ČR a Oblastní galerii Liberec.
Termín: 01. 06. 2021
USNESENÍ č. 791/21/RK
Rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy příspěvkových organizací rezortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2022 – 2023 Krajské
vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
b)

rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2022 – 2023 Severočeského
muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
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c)
d)

rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2022 – 2023 Oblastní galerie
Liberec, příspěvkové organizace,
rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2022 – 2023 Vlastivědného
muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace,

e)

rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2022 – 2023 Muzea Českého
ráje v Turnově, příspěvkové organizace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
seznámit se schváleným rozpočtem ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 792/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/21 - změna specifického ukazatele v kapitole
926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí
účelových dotací v rámci programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 140/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.6 Řemeslná a zážitková turistika“, číslo akce
070600000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ ve výši 881.263 Kč,
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De minimis

č.

Termín realizace
projektu

Rozhodující

Příjemce
Název projektu Sídlo/bydlišt IČ/nar. závazné
výstupy
forma
účel projektu ě
projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

2.

a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nové specifické ukazatele „7.6 Řemeslná
a zážitková turistika“, v úhrnném objemu 881.263 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, v úhrnném objemu 881.263 Kč, níže
uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:
Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

b)
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1.

2.

3.

AG Plus
společnost
1
s ručením
.
omezeným

Amantani
společnost
s ručením
omezeným

Skleněný
knoflík
Zřízení webových
stránek pro
podporu
informovanosti
široké české a
zahraniční
veřejnosti,
propagaci
tradiční výroby
skleněných
knoflíků.
Vytvoření
prostoru pro
dílny pro
možnost
provozování
workshopů.

Korálkové
workshopy v
Muzeu výroby
korálků
Workshopový
korálkový
program pro
turisty v
prostorách
Muzea výroby
korálků v
Jablonci nad
Nisou

Zauhlovačka audiovizuální
doprovod
naučné tabule a
prohlídky věže
Rozšíření
turistické
nabídky oblasti
AvantgAr
Liberce o stálou
t
audio-vizuální
zapsaný
výstavu ve věži a
spolek
také vytvoření
celoročně
přístupné naučné
tabule před věží,
obsahující
interakční a
virtuální prvky
prezentace místa.

Vytvoření
webových
stránek – 1
ks
Grafické
práce – 1
soubor
Pořízení
fotografií – 1
soubor
Tisk letáků,
propagačníh
Podhorská
o materiálu,
132
fotografií – 1
4909943
soubor
46601
4
Materiál na
Jablonec nad
workshop –
Nisou
skleněné
doplňky – 1
soubor
Mzdové
náklady
spojené
s prací na
webových
stránkách a
sociálních
sítích – 1
osoba

Workshopov
é hodiny –
500 hod
Sociální sítě
Nádražní
– 2 ks
1195/8
2874842 Letáky –
46601
5
2000 ks
Jablonec nad
Lavice – 2
Nisou
ks
Židle – 10 ks
Stoly – 2 ks

Video –
vyprávění
pamětníků,
historiků,
architektů,
památkářů,
místních
apod. – 1 ks
Audionahráv
Vnější 1392
ka –
46311
0475958
vyprávění
Vratislavice 3
pamětníků –
nad Nisou
1 ks
Audiovizuál
ní výstava –
1 ks
Digitalizace
a sběr
historických
fotografií –
30 ks
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43.48 50 000 31.12.

ANO

2021

1.5. –

26.53 50 000 31.12.

ANO

2021

31.5. –

69.93 50 000 31.12.
2021
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4.

Particoloured
ART 2021
Navázání na
historii místa:
manufakturu na
výrobu dóz z
BEZMEZ tvrzeného papíru
ER,
a malířskou
obecně školu
prospěšná prostřednictví
společnost realizace
pravidelných
dílen 3D papier
TH a papier
mache a
zdobných
technik.

Komenského
Workshop –
2017
21 dnů
1.1.
–
46802
0248802 Přednáška –
NE
66.67 50 000 31.12.
2 hodiny
Rychnov u 7
2021
Vystoupení
Jablonce nad
– 3 hodiny
Nisou

5.

Za zážitky na
Pivní stezku do
Lužických hor
Podpora
místních
podnikatelů a
DMO dalších aktérů a
Lužické a rozšíření
Žitavské povědomí o
hory jejich nabídce
zapsaný služeb a zážitků
spolek pro návštěvníky
území,
propagace
dalších
turistických
zážitků a cílů na
Pivní stezce

Rozšíření
webových
stránek –
etapy Pivní
stezky – 1 ks
Výlety –
exkurze pro
Dolní Prysk
veřejnost po
17
0719537 trase Pivní
stezky – 5 ks
47115 Dolní 1
Překlad
Prysk
webových
stránek do
Aj – 1 ks
Mediální
kampaň
Zažij pivní
stezku – 3 ks

50.00 30 000 31.12.

6.

Expozice Big
Bead
Vytvoření
G&B
výstavní expozice
beads
Big Bead,
společnost
prezentace
s ručením
spojení
omezeným
tradičního
regionálního
řemesla a
moderního umění

Návštěvníci
– 1500 osob
Exponáty –
Janovská
20 ks
132/39
Webová
2730174
stránka – 1
46604
5
ks
Jablonec nad
Sociální sítě
Nisou
– 2 ks
Letáky –
1000 ks

24.45 50 000 31.12.
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7.

Tváře z hlíny –
zážitkové landartové
programy v
Geoparku
Ralsko
Vytvoření
zážitkových
programů pro
turisty v
Geopark
Máchově kraji,
Ralsko
které by navázaly
obecně
na produkt
prospěšná
LAND-ART
společnost
RALSKO. V
rámci projektu
bude realizováno
7 zážitkových
programů ve 3
zaniklých obcích
s využitím
přírodního umění
a historie daného
místa.

8.

Poznávání
tradičního
řemesla
Českého Ráje:
Sklářství skleněný šperk
Seznámení
návštěvníků s
historií sklářství
v Libereckém
Helena Kraji, s
Paterová tradičním
fyzická řemeslem
osoba Českého Ráje podnikajíc šperkařstvím, s
í
výrobou ručně
vinutých
skleněných perel
a obecně se
zpracováním skla
do podoby
korálku.
Workshopy s
ukázkami
šperkařských
technik.

Kuřívody
701
47121
Ralsko

Land-art
0183441
workshopy –
0
7 ks

69.90 49 000 31.12.

6986523 Workshopy
0
– 15 dní

70.00 49 980 31.12.
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9.

Krkonošská
pivní stezka
Návštěva
minipivovarů v
Ing.
Krkonoších.
Karel
Důvodem je
Polívka
zajištění
fyzická
komplexní
osoba
marketingové
podnikajíc
podpory pro
í
turistický zážitek
v podobě
Krkonošské pivní
stezky.

Aktualizace
webové
prezentace,
správa
domény – 1
ks
7622401 Letáky pro
5
sběr razítek
– 2 typy
Propagační
plakáty
formátu A1,
A2, A3 – 3
typy

29.25 50 000 31.10.

10.

Léto s
Pojizerským
Pacifikem
Zatraktivnění
nabídky v turisty
a rezidenty
Krkonoše
opomíjené
- svazek
lokalitě, a to
Zámek 1
měst a
prostřednictvím 54301
obcí
realizace aktivit, Vrchlabí
svazek
které propojují
obcí
zážitek z jízdy
údolím Jizery s
historií, tradicí a
kulturním
dědictvím
regionu.

Program
„Léto
s Pojizerský
m
Pacifikem“ –
1000 ks
Kvíz
7015789
s Pojizerský
8
m Pacifikem
– 500 ks
Texty do
průvodce
Pojizerským
Pacifikem –
1 komplet

47.62 50 000 30.11.20

11.

Kulturní
a
informač
ní
středisko
příspěvkov
á
organizac
e

Tovaryšem
čtvera řemesel
aneb Tradiční
řemesla
Lomnicka
slovem a činem
Regionální
(celokrajský)
projekt určený
široké cílové
skupině
účastníků –
turistů z regionu
a Libereckého
kraje (a
především dětem)
je díky svému
cíli, zaměření a
bohaté, žánrově
různorodé
program.
nabídce
dlouhodobě
udržitelným
produktem.

Workshopy
čp. 4
– 8 ks
51251
7094946
Propagační
8
Lomnice nad
materiál –
Popelkou
500 ks
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12.

13.

14.

Kreativní dílna
ve sklářském
ateliéru BD
Přiblížit
Leoš návštěvníkům
Smejkal našeho regionu
fyzická sklářské techniky
osoba a řemesla formo
podnikajíc workshopů v
í
tvůrčím prostředí
sklářského
ateliéru studia
BYSTRO
DESIGN.

Ludmila
Vondrová
- Bylinky
z ráje
fyzická
osoba
podnikajíc
í

Bylinkaření
zážitkem
Propagace a
popularizace
tradičního
bylinkaření
prostřednictvím
nabídky
zážitkových
bylinkářských
dílen v turisticky
významné
lokalitě
Maloskalska a
vytvoření
bylinkářského
videa s
instruktážními
návody.

Ukázky
sklářských
technik a
6724821
možnosti
7
jejich
vyzkoušení –
4 ks

70.00 40 833 30.11.

Prezentovan
é
bylinkářské
1259137
okruhy – 4
8
témata
Instruktážní
video – 1 ks

50.00 47 550 31.12.

1.6. –

1.1. –

ANO

2021

Krakonošova
stopa - poznej
regionální
značku a svého
farmáře
Hlavním cílem
stopy je otevřít
Akce – 5 dní
cestu
Propagace
projektu – 3
návštěvníkům hor
média
k
řemeslům,
Místní
Produktové
akční vesnickému
fotografie –
Prostřední
1.3. –
skupina životu a
2700584 10 ks
31.12.
Lánov 39
68.97
50
000
4
Publikace –
Krkonoše regionálním
2021
54341 Lánov
desková hra
zapsaný produktům
– 500 ks
spolek Krkonoš
Publikace –
prostřednictvím
leták – 500
ks
virtuální stezky,
workshopů
pořádaných ve
spolupráci se
členy - Krkonoše
originální
produkt a
deskové hry

84
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15.

16.

17.

Muzeum
skla a
bižuterie
v
Jablonci
nad Nisou
státní
příspěvkov
á
organizac
e

Řemeslné a
zážitkové
programy
Realizace
řemeslných a
zážitkových
programů pro
návštěvníky
muzea včetně
jejich propagace,
zaměřená na
rozšíření
turistické
nabídky v
Libereckém kraji.

Workshopy v
Ruční papírně
Papyrea Papyrea
zapsaný Rozvoj exkurzí a
spolek vytvoření nových
jednodenních
workshopů

Pivovar
Rohozec
akciová
společnost

Podpora
zážitkových
exkurzí s
degustací v
Pivovaru
Rohozec
Podpora
zážitkových
exkurzí s
degustací v
Pivovaru
Rohozec. Tyto
exkluze mají
dlouholetou
tradici a ukazují
návštěvníkům
řemeslnou
výrobu piva na
Rohozci.

Řemeslné a
U Muzea
zážitkové
3984
1.1. –
0007948 programy
46601
27.27 30 000 31.12.
1
včetně
2021
Jablonec nad
online aktivit
Nisou
– 10 ks

Zdislava 87
46353
Zdislava

Jednodenní
2290188
workshopy –
4
6 ks

70.00 46 900 31.12.

Malý
Rohozec 29
51101
Turnov

Aktualizace
webu
pivovaru a
tvorba
rezervačního
systému na
exkurze – 1
ks
Tisk brožur
o pivovaru
s prezentací
exkurzí –
500 ks
2601160
Grafické
3
práce na
brožuře – 1
soubor
Reklama na
sociálních
sítích (FB a
IG) –
propagace
exkurzí – 1
soubor
Reklama na
rádiu RCL –
1 spot

49.75 50 000 31.12.
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18.

Aktualizace
prezentačních
materiálů a
online
Tisk
propagace
aktualizovan
exkurzí
ých
propagačníc
Aktualizace
h letáků –
letáků
10 000 ks
propagujících
Nákup
Rautis exkurze do
Poniklá 151
reklamního
1.1. –
6405292
prostoru
31.12.
akciová výroby - doplnění 51242
69.44
50
000
3
Google – 1
2021
Poniklá
společnost informací o
soubor
zápisu do
Nákup
UNESCO - a
reklamního
prostoru
jejich tisk. Dále
Facebook –
chceme během
1 soubor
celého roku
prezentovat
nabídku exkurzí
online (FB,
Google).
Do Jablonce za
sklem a
bižuterií
Dlouhodobý
rozvoj
turistického
produktu Svazu
výrobců skla a
bižuterie „ Do
Jablonce za
sklem a bižuterií.
V roce 2021
půjde o restart
po koronavirové
krizi.

Trvání akce
– 5 dní
Konfigurace
virtuálního
showroomu
Palackého
– 1 ks
3479/41
6025320 Online leták
46601
7
na víkend
Jablonec nad
Křišťálového
Nisou
údolí – 1 ks
online leták
na České
Vánoce – 1
ks

ANO

19.

Svaz
výrobců
skla a
bižuterie
zájmové
sdružení
právnický
ch osob

70.00 21 000 31.12.

ANO

20.

Strom pohádek
Instalace
interaktivního
audio zařízení
pro přehrávání
pohádek
regionálních
Valdštejns autorů do spodní
Interaktivní
části kmene
ké
audio
1.7. –
imagináriu kaštanu v parku Sedličky 4 0234691 zařízení pro
31.10.
45.12
37
000
m
přehrávání
50601 Jičín 5
pod
2021
mluveného
zapsaný Valdštejnskou
slova – 1 ks
ústav lodžií. Pro
zatraktivnění
nabídky
cestovního ruchu
v areálu barokní
památky v rámci
zážitkové
turistiky.

ANO
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3.

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2021, níže uvedeným subjektům z důvodu
rozporu s administrativními podmínkami programu:
čís.

Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace v
Kč

Bohdana Vydrová

49 000

1.

2.

Šperkařská dílna

66314810

Popularizace uměleckých Na Rybníčku
387/6, 46007
z Libereckého kraje
Liberec 3

05307520

Propojení sklářské a
keramické výroby

43529887

cool-NISA-tour z. s. řemeslníků a výtvarníků

50 000

Iveta Valentová
3.

Mjölk
4.

35 000

Kulturně přírodovědný
průvodce krajinou
severních hor

Letohradská
367, 17000
Praha 7

50 000
01848054

Pavel Vydra

50 000

5.

Brusičská dílna

6.

Turistický region
Jizerské hory –
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko a
Tanvaldsko

16692764

Pěšky a na kole za
technickými památkami
Jizerských hor

Nitranská
410/10, 46007
Liberec III –
Jeřáb
75057760

50 000

4.

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.6 Řemeslná a zážitková turistika, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/21,
b)
c)

ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí dotace,
k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům.
Termín: 25. 05. 2021

USNESENÍ č. 793/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti pavilonu
v Martinově údolí - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace - stavební
práce
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hodnocení nabídek probíhalo per rollam prostřednictvím emailu,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí
- Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace - stavební práce“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
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a to společnost OMLUX, spol. s r.o., se sídlem Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČO:
61944840, za nabídkovou cenu 15.940.940,04 Kč bez DPH, tj. 19.288.537,45 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/4091/2020 mezi Libereckým krajem a společností OMLUX,
spol. s r.o., se sídlem Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČO: 61944840
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 794/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
p. o. – stavební práce“ v souladu dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že je v zadávacím řízení
jediný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 10. 05. 2021
USNESENÍ č. 795/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U
Balvanu 16, p. o. – stavební práce II“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu
s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
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Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace,
náhradník Mgr. Petr Kvoch, zástupce ředitele Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/186/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 05. 2021
USNESENÍ č. 796/21/RK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 44 – (i) obec Bukovina
u Čisté – vodovod, odkanalizování obce; (ii) – obec Vyskeř - vodovod, odkanalizování obce
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obce Bukovina u Čisté
a Vyskeř
a ukládá
Václavu Židkovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova,
předložit zastupitelstvu kraje návrh změny č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého
kraje pro obce Bukovina u Čisté a Vyskeř ke schválení.
Termín: 25. 05. 2021
USNESENÍ č. 797/21/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a na 7., 8. a 9.
mimořádném zasedání rady kraje
b)
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2019
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a na 7., 8. a 9.
mimořádném zasedání rady kraje,
b) Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2019
a ukládá
a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a na 7., 8. a
9. mimořádném zasedání rady kraje,
Termín: 25. 05. 2021
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b)

Václavu Židkovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2019.
Termín: 25. 05. 2021

USNESENÍ č. 798/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování osobních údajů č. OLP/4334/2018 se společností KORID
LK spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování osobních údajů č. OLP/4334/2018 mezi Libereckým krajem
a společností KORID LK, spol. s r.o., sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČ 27267351, jehož
předmětem je konkretizace způsobu aktualizace aktivních podzpracovatelů v systému OPUSCARD
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit dodatek č. 1 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 799/21/RK
Dohoda o ukončení soudních sporů vedených
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání č. OLP/1362/2021 mezi
Libereckým krajem
a Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit podpis schválené dohody o narovnání.
Termín: 31. 05. 2021

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 7. 5. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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