Z á p i s č. 10
z 10. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 18. 5. 2021
Přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Bc. Markéta Berková
a Jitka Machálková

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápis z 9. RK
dne 4. 5. 2021
10. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.00 hodin. Navrhl,
aby zápis ověřili Ing. Jan Sviták a Ing. Zbyněk Miklík, zapisovatelkou dnešního jednání určil
Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 9 proti
0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 9. RK dne 4. 5. 2021. Zápis ověřen byl, připomínky nikdo
nevznesl, tímto jej lze považovat za schválený.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 9. RK 4. 5. 2021

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 10. 4. 2021 do 7. 5. 2021

5.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 167/21 – poskytnutí dotace
z Krizového fondu Libereckého kraje
Městu Jilemnice

6.

Rozpočtové opatření č. 154/21 – zapojení Z pís. Petr Tulpa
poskytnutých účelových neinvestičních
dotací ze státního rozpočtu
příspěvkovým organizacím sociálního
resortu

1

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

odb. sociálních
věcí

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 18.05.2021
7.

Účetní závěrky a výsledky hospodaření
příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí za rok 2020

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

8.

Hodnocení a návrh na prodloužení
funkčního období ředitele zařízení Dům
seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

9.

Hodnocení a návrh na prodloužení
funkčního období ředitelky zařízení
Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

10.

Plná moc pro ředitelku zařízení Domov
a Centrum aktivity, p. o.

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

11.

Registrace akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace „Silnice III/27246
Křižany po křižovatku s III/2784“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

12.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 150/21 – zapojení vratek dotací
do rozpočtu Libereckého kraje a úpravy
specifických ukazatelů v kapitole
926 02 – Dotační fond

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

13.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna) k projektům „5.1a, 5.1b
Snížení energetické náročnosti
budovy – Základní škola speciální,
Semily, Nádražní 213“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

14.

Rozpočtové opatření č. 164/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí a změna rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
Kotlíkové dotace v LK III

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

15.

Rozpočtové opatření č. 165/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí a změna rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

16.

Rozpočtové opatření č. 166/21 – úpravy
v kapitole 917 02 – Transfery
a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

17.

Žádost o změnu termínu realizace
projektu příjemce účelové dotace
z Programu obnovy venkova
– Mikroregion Podkozákovsko

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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Z
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18.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

19.

Vyjádření Libereckého kraje k návrhům
plánů péče o zvláště chráněná území
na území Libereckého kraje

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

20.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 159/21 – zapojení příjmů do rozpočtu
Libereckého kraje 2021, zapojení pokut
za přestupky do kapitoly 92608

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

21.

Projekt "Vodě na stopě" - Středisko
ekologické výchovy Libereckého kraje,
p. o.

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

22.

Projekt "DOBRÉ OTÁZKY pro
environmentální výchovu - vzdělávání
pedagogů a lektorů" - Středisko
ekologické výchovy Libereckého
kraje, p. o.

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

23.

Připomínky Libereckého kraje k
návrhům vodohospodářských plánů
pro období 2021 - 2027 na území
Libereckého kraje

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

24.

Rozpočtové opatření č. 161/21 – úpravy
v kapitole 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana – rozhodnutí
o poskytnutí finančních darů

Z pís. Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

25.

Veřejná zakázka „Silnice III/2624
Česká Lípa – Kozly“ - dodatek č. 1
NEPŘEDLOŽENO

Z

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
26.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 168/21 - snížení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje a navýšení
výdajů v kapitole 917 06 - Transfery;
smlouva s Hrádkem n. N.

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

27.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti – Město Rychnov
u Jablonce nad Nisou

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

28.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti – Město Hrádek
nad Nisou

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

29.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/268 Mimoň - hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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Z
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30.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/2825 Sýkořice
– Podtýn - Žernov – Žlábek“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

31.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „TDI - Silnice III/2825 Sýkořice
– Podtýn - Žernov – Žlábek“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

32.

Poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 - dodatky
č. 259S/2021/2 a 259/2021/1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

33.

Rozpočtové opatření č. 169/21
– navýšení příjmů kraje od SFDI
a navýšení výdajů v kapitole 920 06
– Kapitálové výdaje; akce „Financování
silnic II. a III. třídy v LK“
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
34.

Rada kraje v působnosti jediného
akcionáře vykonávajícího působnost
valné hromady společnosti KORID LK,
spol. s r.o. - schválení řádné účetní
závěrky

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

35.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 158/21 úprava kapitol 920 14
a 912 04 na projektové dokumentace
- rekonstrukce v areálu Školního
statku Frýdlant, p. o.

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

Rozpočtové opatření č. 151/21 – úprava
kapitoly 913 04 – úprava provozního
příspěvku vybraným příspěvkovým
organizacím z důvodu financování
aktuálních potřeb
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
37.

Rozpočtové opatření č. 157/21 – úprava
kapitoly 912 04 – poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku SŠ
hospodářské a lesnické, Frýdlant,
Bělíkova 1387, p. o.

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

38.

Stanovení platu řediteli Školního statku
Frýdlant, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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39.

Výroční zprávy o činnosti škol
a školských zařízení zřizovaných
Libereckým krajem za školní rok
2019/2020

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

40.

Volební řád pro volby do školských rad
základních, středních a vyšších
odborných škol

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

41.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

42.

Úprava finančních dokumentů
u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti v roce 2021

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

43.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového příspěvku
vybraným příspěvkovým organizacím
z kapitoly 912 04

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

44.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna
otvorových výplní v areálu Pod Vartou
630 II“ Střední školou, Semily,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

45.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky „Dodávka elektricky
polohovatelného lehátka“ Střední
zdravotnickou školou, Turnov,
28. října 1390, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

46.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky „Realizace a správa školského
informačního portálu Libereckého kraje“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

47.

Rozpočtové opatření č. 155/21 – úprava
kapitoly 917 09 Transfery, zapojení
finančních prostředků ze státního
rozpočtu

48.

Souhlas s umístěním sídla
pro příspěvkové organizace nově
zřizované statutárním městem
Liberec v budovách ve vlastnictví
Libereckého kraje

5

Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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Majetkoprávní operace – změna nájemní
smlouvy OLP/43/2018 uzavřené s ARR
– Agenturou regionálního rozvoje
spol. s r. o.
NEPŘEDLOŽENO

49.

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
50.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „TDI - Rekonstrukce 3. NP
a kanalizační přípojky Jedličkův
ústav, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

51.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „BOZP - Rekonstrukce 3. NP
a kanalizační přípojky Jedličkův
ústav, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

52.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Domov
Raspenava p. o. - výstavba nových
prostor“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

53.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Domov
Raspenava p. o. - výstavba nových
prostor“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

55.

Majetkoprávní operace

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a)
b)
c)

Z

koupě nemovitostí v k. ú. Doubí
u Liberce
kupní smlouva
výpůjčka nemovitostí v k. ú. Doubí
u Liberce

56.

Rozhodnutí o výběru dodavatele
„Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní,
Liberec - rekonstrukce střechy budovy
dílen“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

57.

Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS
„TDI - Snížení energetické náročnosti
areálu Střední průmyslové školy textilní,
Liberec - rekonstrukce střechy budovy
dílen“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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58.

Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS
„BOZP - Snížení energetické náročnosti
areálu Střední průmyslové školy textilní,
Liberec - rekonstrukce střechy budovy
dílen“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

59.

Rozhodnutí o výběru dodavatele „Školy
bez bariér - Střední škola strojní,
stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, p. o. - objekt
Ještědská 358/106 – stavba“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

60.

Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS
„TDI – Školy bez bariér - Střední škola
strojní, stavební a dopravní Liberec,
Truhlářská 360/3 p. o. – objekt
Ještědská 358/106“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

61.

Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS
„BOZP – Školy bez bariér - Střední škola
strojní, stavební a dopravní Liberec,
Truhlářská 360/3 p. o. – objekt
Ještědská 358/106“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Restaurování - papír podsbírky Staré tisky a Památník Jiřího
Harcuby (Záchrana pokladů z
depozitářů)“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění dodávek tepla z
primárních a sekundárních sítí rozvodu
tepla v lokalitě statutárního města
Liberec“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
64.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Restaurování
- podsbírka Grafika (Záchrana pokladů
z depozitářů)“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
65.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Restaurování
- dřevěné sochy - podsbírky Dřevo
- skulptury a Etnografická (Záchrana
pokladů)“

7

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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66.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Transformace
– Domov Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí
– zdravotně kompenzační vybavení“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Transformace
– Domov Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí
– vnitřní nábytek“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
68.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Spektrometr
(Záchrana pokladů z depozitářů)“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Zpracování projektové dokumentace
– COV LK pro obrábění kovů
a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec,
p. o.“ – dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Stavební úpravy prostor pro speciálně
pedagogické centrum v Jablonci nad
Nisou“ – dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Veřejná zakázka „Zpracování PD
„Rekonstrukce objektu Zeyerova
čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně
postižené, Liberec“ – změna smlouvy
a prodloužení lhůty

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti ke stavbě TEREZA
(k. ú. Semily) s městem Semily a ČEZ
Distribuce a.s.

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Majetkoprávní operace – záměry
pronájmu a změny pronájmu nebytových
prostor v budově „E“ v k. ú. Liberec

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

74.

Smlouva o zajištění činnosti editora
údajů mezi Libereckým krajem
a Správou železnic a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

75.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 162/21 - změna v kapitole 926 07
– poskytnutí účelových dotací
7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji 2021

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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76.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových
individuálních dotací z kapitoly 917 07
– Transfery v oblasti památkové péče

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

77.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Červený dům
v České Lípě III. a IV. etapa oprav a
restaurování“ Vlastivědným muzeem a
galerií v České Lípě

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

78.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

79.

Převod majetku na město Smržovka

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

80.

Převod majetku na obec Rádlo

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

81.

Rozhodnutí o poskytnutí finančních
a věcných darů výhercům soutěže Kniha
roku Libereckého kraje

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

82.

Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2021 – oblast
cestovního ruchu – podpora Sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu v
Libereckém kraji

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

83.

Rozpočtové opatření č. 153/21
– navýšení příjmů rozpočtu a úprava
kapitoly 917 07 Transfery

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

84.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 156/21 – úprava kapitol 923 07
Spolufinancování EU a 923 14
Spolufinancování EU, Centrální
depozitář a dofinancování projektu

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

85.

Rozpočtové opatření č. 152/21
poskytnutí finančního daru vypraviteli
pohřbu na převoz těla zemřelého
na Covid-19, schválení darovací
smlouvy a úpravy v kapitole 931 01

Z pís. Martin Půta

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

86.

Rozpočtové opatření č. 160/21 úprava
kapitoly 912 07 Účelové příspěvky
a změny v poskytnutých účelových
příspěvcích

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

9

Z
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87.

Poskytnutí finančního daru Městu
Dubá za vítězství v Programu
regenerace městských památkových zón
v Libereckém kraji z kapitoly 917 07
- Transfery

88.

Schválení darovací smlouvy o přijetí
věcného daru – 3.200 ks antigenních
testů na přítomnost onemocnění
COVID-19 určených pro samoodběr
a sebetestování

89.

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje
Přehled zástupců LK v dozorčí radách

Z pís. člen rady kraje

90.

Zajištění dopravní obslužnosti drážní
osobní dopravou od prosince 2021
- smlouva o závazku veřejné služby
„Českolipská železnice“ s dopravcem
Die Länderbahn CZ s.r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

91.

ČSAD Liberec, a.s. – navýšení
majetkové účasti Libereckého kraje
úpisem akcií a přípatek mimo základní
kapitál

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

92.

Různé

-

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

Z

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 25, 33, 36, 49, 63, 64 a 67 nejsou předloženy.
Ing. Ramzer požádal o zařazení bodu č. 93 – Zapojení Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská
530, příspěvkové organizace, do testování žáků a zaměstnanců RT-PCR metodou.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nového bodu do návrhu programu.
hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3

pro

9

proti

0

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 800/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,

10

zdržel se

0

byl přijat
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vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1038/17/RK, 601/18/RK, 571/19/RK, 2028/19/RK, 673/20/RK,
1048/20/RK, 1051/20/RK, 1052/20/RK, 1361/20/RK, 1392/20/RK, 1399/20/RK, 53/21/RK,
118/21/RK, 134/21/RK, 211/21/RK, 293/21/RK, 332/21/RK, 333/21/RK, 350/21/RK, 351/21/RK,
353/21/RK, 370/21/RK, 373/21/RK, 375/21/RK, 377/21/RK, 378/21/RK, 380/21/RK, 389/21/RK,
390/21/RK, 397/21/RK, 398/21/RK, 401/21/RK, 402/21/RK, 403/21/RK, 406/21/RK, 415/21/RK,
419/21/RK, 421/21/RK, 422/21/RK, 430/21/RK, 433/21/RK, 434/21/RK, 435/21/RK, 436/21/RK,
442/21/RK, 452/21/RK, 453/21/RK, 454/21/RK, 458/21/RK, 475/21/RK, 491/21/mRK,
492/21/mRK, 493/21/mRK, 495/21/RK, 497/21/RK, 498/21/RK, 500/21/RK, 501/21/RK,
502/21/RK, 503/21/RK, 505/21/RK, 507/21/RK, 508/21/RK, 510/21/RK, 513/21/RK, 514/21/RK,
515/21/RK, 516/21/RK, 517/21/RK, 518/21/RK, 519/21/RK, 523/21/RK, 524/21/RK, 525/21/RK,
526/21/RK, 527/21/RK, 531/21/RK, 532/21/RK, 534/21/RK, 535/21/RK, 538/21/RK, 539/21/RK,
540/21/RK, 541/21/RK, 542/21/RK, 543/21/RK, 545/21/RK, 546/21/RK, 547/21/RK, 550/21/RK,
551/21/RK, 552/21/RK, 555/21/RK, 556/21/RK, 557/21/RK, 558/21/RK, 559/21/RK, 560/21/RK,
561/21/RK, 578/21/RK, 579/21/RK, 580/21/RK, 584/21/RK, 589/21/RK, 595/21/RK, 596/21/RK,
599/21/RK, 608/21/RK, 609/21/RK, 610/21/RK, 611/21/RK, 612/21/RK, 613/21/RK, 614/21/RK,
615/21/RK, 616/21/RK, 620/21/mRK, 622/21/RK, 624/21/mRK, 626/21/RK, 627/21/RK,
630/21/RK, 636/21/RK, 638/21/RK, 644/21/RK, 650/21/RK, 651/21/RK, 652/21/RK, 658/21/RK,
659/21/RK, 662/21/RK, 664/21/RK, 668/21/RK, 669/21/RK, 670/21/RK, 671/21/RK, 683/21/RK,
684/21/RK, 685/21/RK, 694/21/RK, 695/21/RK, 697/21/RK, 699/21/RK, 700/21/RK, 716/21/RK,
726/21/RK, 727/21/RK, 729/21/RK, 730/21/RK, 731/21/RK, 732/21/RK, 733/21/RK, 736/21/RK,
746/21/RK, 792/21/RK, 799/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1393/20/RK ad 3) z 30. 4. 2021 na 30. 6. 2021,
- 1400/20/RK ad 3) z 30. 4. 2021 na 30. 6. 2021,
- 1443/20/mRK ad 2) z 30. 4. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1774/20/RK z 30. 4. 2021 na 30. 6. 2021,
- 445/21/RK ad b) z 30. 4. 2021 na 30. 6. 2021,
- 549/21/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 31. 5. 2021.
hlasování č. 4
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. 4. 2021 do 7. 5. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 801/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. 4. 2021 do 7. 5. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 10. 4. 2021 do 7. 5. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 10. 4. 2021 do 7. 5. 2021.
Termín: 25. 05. 2021
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hlasování č. 5

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/21 – poskytnutí dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje Městu Jilemnice
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že v Jilemnici vznikne nová stanice HZS
Libereckého kraje a dotace ve výši 2.500.000 Kč je poskytnuta z Krizového fondu Libereckého kraje.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 802/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/21 – poskytnutí dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje Městu Jilemnice
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 167/21, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši
2.500.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 2.500.000 Kč,
navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 2.500.000 Kč jako účelová dotace Městu
Jilemnice, IČO 275808, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, na projekt:
“Pořízení pozemku pro stavbu stanice HZS Libereckého kraje“,
s poskytnutím účelové dotace ve výši 2.500.000 Kč Městu Jilemnice, IČO 275808, se sídlem
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, na projekt „Pořízení pozemku pro stavbu stanice
HZS Libereckého kraje“,
a)
b)

2)

se smlouvou č. OLP/1483/2021 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Jilemnice, IČO 275808, se sídlem
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/21 – úprava specifických
ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje HZS Libereckého kraje a Městu Jilemnice.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 6
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3)

6. Rozpočtové opatření č. 154/21 – zapojení poskytnutých účelových neinvestičních dotací
ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím sociálního resortu
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o 3 kategorie – přímé
odměny ve výši 62.744.306 Kč, doplácení antigenních testů organizací ve výši 1.852.844 Kč a stálá
podpora dětského centra ve výši 1.899.274 Kč.
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M. Půta vznesl dotaz týkající se stanovení výše odměn.
Mgr. Tulpa uvedl, že výše se určuje dle metodiky MPSV, kdy se stanoví maximální výše,
která se dále krátí. Ředitelé musí splnit určité podmínky a kritéria.
Mgr. Šebková uvedla, že maximální výše odměny je 50.000 Kč za celé období. Ředitelé mají
docházku, dle které pak krátí odměny. V první kategorii jsou organizace, které měly náročné dny
v době COVID-19.
Proběhla krátká diskuze k výši odměn.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 803/21/RK
Rozpočtové opatření č. 154/21 – zapojení poskytnutých účelových neinvestičních dotací
ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím sociálního resortu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 154/21, kterým se zapojují finanční prostředky pro příspěvkové organizace
sociálního resortu Libereckého kraje do rozpočtu kraje, čímž se navyšují příjmy kraje o celkovou
částku 66.496.424 Kč a navyšují se výdaje kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí
v celkové výši 66.496.424 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 154/21 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 22. 06. 2021
hlasování č. 7
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

7. Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
za rok 2020
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že příští materiál bude zjednodušen.
Uvedl, že do ztráty se dostaly celkem 4 organizace, z důvodu omezení provozu a zrušení doplňkových
činností.
Proběhla krátká diskuze, týkající se organizací, které jsou ve ztrátě.
Mgr. Richter upozornil na duplicitnost částek v důvodové zprávě a poprosil opravu po projednání.
Mgr. Šebková přislíbila, že materiál bude opraven po projednání.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 804/21/RK
Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok
2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1.

a)
b)

2.

a)
b)

účetní závěrku zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
krytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši - 110.800,12 Kč,
z rezervního fondu zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, ve výši
- 110.800,12 Kč,
účetní závěrku zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 173.644,87 Kč,
do rezervního fondu zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, ve výši 103.644,87 Kč, a do fondu odměn
zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace, ve výši 70.000 Kč,
účetní závěrku zařízení OSTARA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2020,

3.

a)

4.

b)
a)

hospodářský výsledek za rok 2020, ve výši 0 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2020,

b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 30.155,17 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, ve výši
30.155,17 Kč,
účetní závěrku zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
krytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši - 7,13 Kč, z rezervního
fondu zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, ve výši
- 7,13 Kč,

5.

a)
b)

6.

a)
b)

7.

a)
b)

8.

a)
b)

9.

a)
b)

účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 2.757 Kč, do
rezervního fondu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši
552 Kč, a do fondu odměn zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, ve výši 2.205 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 86.186,74 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
ve výši 86.186,74 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 49.923,34 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, ve výši 9.985,34 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková organizace, ve výši 39.938 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 6.086,50 Kč,
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10. a)
b)

11. a)
b)

do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, ve výši 6.086,50 Kč
účetní závěrku zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 23.724 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
ve výši 23.724 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 455.226,84 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, ve výši 455.226,84 Kč,

12. a)

účetní závěrku zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,

b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 12.647,74 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
ve výši 2.647,74 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, ve výši 10.000 Kč,

13. a)

účetní závěrku zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 24.729,70 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, ve výši 9.729,70 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, ve výši 15.000 Kč,
účetní závěrku zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,

b)

14. a)
b)

15. a)
b)
16. a)
b)
17. a)
b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 3.780,93 Kč,
do rezervního fondu zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace,
ve výši 755,93 Kč, a do fondu odměn zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace, ve výši 3.025Kč,
účetní závěrku zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
krytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši - 19,64 Kč, z rezervního
fondu zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, ve výši - 19,64 Kč,
účetní závěrku zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
hospodářský výsledek za rok 2020, ve výši 0 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
krytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši - 6.001,22 Kč, z rezervního
fondu zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, ve výši - 6.001,22 Kč,

18. a)

účetní závěrku zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,

b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 74.264 Kč,
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19. a)
b)

do rezervního fondu zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, ve výši 74.264 Kč,
účetní závěrku zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 1.153,19 Kč,
do rezervního fondu zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, ve výši
1.153,19 Kč

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 18. 06. 2021
hlasování č. 8
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

8. Hodnocení a návrh na prodloužení funkčního období ředitele zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 805/21/RK
Hodnocení a návrh na prodloužení funkčního období ředitele zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
komplexní hodnocení pana Bc. Jana Gabriela, ředitele zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace za uplynulé 6 leté funkční období,
souhlasí
s prodloužením funkčního období pana Bc. Jana Gabriela na postu ředitele zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, na dobu určitou do 30. 6. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitele
příspěvkové organizace o tomto usnesení a zajistit administrativní kroky k prodloužení funkčního
období ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 01. 07. 2021
hlasování č. 9
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.
9. Hodnocení a návrh na prodloužení funkčního období ředitelky zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 806/21/RK
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Hodnocení a návrh na prodloužení funkčního období ředitelky zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
komplexní hodnocení paní Mgr. Evy Stehlíkové, ředitelky zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, za uplynulé 6 leté funkční období,
souhlasí
s prodloužením funkčního období paní Mgr. Evy Stehlíkové na postu ředitelky zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, na dobu určitou do 30. 6. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení a zajistit administrativní kroky k prodloužení
funkčního období ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 01. 07. 2021
hlasování č. 10
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.
10. Plná moc pro ředitelku zařízení Domov a Centrum aktivity, p. o.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 807/21/RK
Plná moc pro ředitelku zařízení Domov a Centrum aktivity, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s udělením plné moci paní Mgr. Janě Lachmannové, ředitelce zařízení Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace, IČO: 71220097, k podpisu smluv č. 21_SOBS01_4121796202
a č. 21_SOBS01_4121795196 mezi výše uvedenou příspěvkovou organizací a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis plné moci.
Termín: 01. 07. 2021
hlasování č. 11
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

11. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 808/21/RK
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Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Silnice III/27246 Křižany
po křižovatku s III/2784“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu do výše 35.111.387,74 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu s Rozhodnutím
k projektu.
Termín: 31. 12. 2028
hlasování č. 12
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/21 – zapojení vratek dotací do rozpočtu
Libereckého kraje a úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že vratky z loňských úspor budou
využity na letošní nové projekty.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 809/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/21 – zapojení vratek dotací do rozpočtu
Libereckého kraje a úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 150/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje z titulu vratek finančních prostředků z vypořádání poskytnutých
dotací na realizaci projektů z Dotačního fondu Libereckého kraje a přijatých odvodů za porušení
rozpočtové kázně v celkové výši 34.021,68 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 926 02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v celkové výši 34.021,68 Kč, a to:
a)
b)
3.

Navýšením nespecifikovaných rezerv programu 2.1 Programu obnovy venkova o částku
24.300 Kč,
Navýšením nespecifikovaných rezerv programu 2.5 Program na podporu regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel o částku 9.721,68 Kč,

upravují specifické ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, v celkové výši 83.887,08 Kč, a to:
a) snížením vybraných specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů program 2.1 Program obnovy venkova z titulu
úspory z ukončeného vyúčtovaného projektu ve výši 78.199,10 Kč, programu
2.2 Regionální inovační program z titulu úspory z ukončeného vyúčtovaného projektu
ve výši 1.364,40 Kč a program 2.5 Program na podporu regionálních výrobků, výrobců
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b)

a tradičních řemesel z titulu úspory z ukončeného vyúčtovaného projektu ve výši
4.323,58 Kč,
navýšením nerozepsaných rezerv programu 2.1 Program obnovy venkova o částku
78.199,10 Kč, programu 2.2 Regionální inovační program o částku 1.364,40 Kč
a programu 2.5 Program na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
ve výši 4.323,58 Kč v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů

a ukládá
Ing. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 150/21 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
hlasování č. 13
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

13. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektům „5.1a, 5.1b Snížení energetické
náročnosti budovy – Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Informoval, že se jedná o změnu termínu,
a to zkrácení realizace o jeden rok.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 810/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektům „5.1a, 5.1b Snížení energetické
náročnosti budovy – Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti
budovy – Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ vydaným
Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IČ: 00164801, kterým se mění výše dotace z 5.097.271,50 Kč na 5.096.061,22 Kč, termín
ukončení realizace projektu z 31. 12. 2022 na 30. 11. 2021, termín pro dosažení účelu dotace
a pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení z 31. 12. 2023 na 28. 2. 2023,
2) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti
budovy – Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ vydaným
Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IČ: 00164801, kterým se mění výše dotace z 1.073.480,80 Kč na 870.729,97 Kč, termín
ukončení realizace projektu z 31. 12. 2022 na 30. 11. 2021, termín pro dosažení účelu dotace
a pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení z 31. 12. 2023 na 28. 2. 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 28. 02. 2023
hlasování č. 14
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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14. Rozpočtové opatření č. 164/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že 56 žádostí je přidáno do zásobníku,
9 žádostí je vyřazeno, 2 žádosti vytaženy a u jedné žádosti došlo ke změně topného zařízení.
Mgr. Otta uvedl, že všech 56 žádostí pravděpodobně nebude dofinancováno. Dodal, že výzva končí
na konci května, a jsou povinni do zásobníku dát všechny žádosti.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 811/21/RK
Rozpočtové opatření č. 164/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 164/21, 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 260.850,75 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
v úhrnné výši 260.850,75 Kč na základě odstoupení dvou příjemců od realizace projektu
a zbylých prostředků z vyúčtování třech již zrealizovaných projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 43.350,75 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 217.500 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 217.500 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

1985

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
27.11.2020 - 27.05.2022

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

1986

Kondenzační kotel na zemní plyn
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2)

Reg.
číslo

90000 Kč
75 %
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:
Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení

2293

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2303

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2304

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2330

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2338

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2345

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

2346

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2350

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2351

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

schvaluje
1)
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
2)
změnu usnesení č. 674/21/RK ze dne 20. 4. 2021 v části „zdroj vytápění“, „podíl
na celkových výdajích“ a „výše poskytnuté dotace“ u níže uvedeného příjemce zařazeného
v zásobníku projektů takto:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2152
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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

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
11.02.2021 - 11.08.2022

3) 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

2290

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
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:

2291

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.03.2021 - 09.09.2022

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
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2292

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

2294

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
12.03.2021 - 09.09.2022

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

13.03.2021 - 10.09.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2295

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler) o
min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
14.03.2021 - 11.09.2022

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

2296

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

2297

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

2298

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
14.03.2021 - 11.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
14.03.2021 - 11.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
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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

2299

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

2300

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

2301

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

2302

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2305

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
15.03.2021 - 12.09.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
15.03.2021 - 12.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
15.03.2021 - 12.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
15.03.2021 - 12.09.2022
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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
120000 Kč
80 %
16.03.2021 - 13.09.2022

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

2306

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

2307

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

2308

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2309

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
16.03.2021 - 13.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
17.03.2021 - 14.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
17.03.2021 - 14.09.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler) o
min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
18.03.2021 - 15.09.2022

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

2310

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler) o
min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
18.03.2021 - 15.09.2022

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

2311

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

2312

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.03.2021 - 16.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.03.2021 - 16.09.2022

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
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

2313

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.03.2021 - 17.09.2022
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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

2314

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

2315

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

2316

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

2317

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2318

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.03.2021 - 18.09.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
21.03.2021 - 18.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
22.03.2021 - 19.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.03.2021 - 19.09.2022
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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
120000 Kč
80 %
22.03.2021 - 19.09.2022

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

2319

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

2320

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
22.03.2021 - 19.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.03.2021 - 19.09.2022

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
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2321

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
22.03.2021 - 19.09.2022

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
Doba realizace projektu

2322

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
23.03.2021 - 20.09.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2323

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

2324

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

2325

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

2326

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
23.03.2021 - 20.09.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
23.03.2021 - 20.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
23.03.2021 - 20.09.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022
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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

2327

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022

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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022

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

2329

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

2331

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

2332

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022

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 %
24.03.2021 - 21.09.2022

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

2333

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

2334

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

2335

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

2336

Kondenzační kotel na zemní plyn
75000 Kč
75 %
25.03.2021 - 22.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.03.2021 - 22.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.03.2021 - 22.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.03.2021 - 23.09.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2337

120000 Kč
80 %
27.03.2021 - 24.09.2022

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
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2339

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

2340

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

2341

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2342

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
28.03.2021 - 25.09.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
28.03.2021 - 25.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.03.2021 - 25.09.2022
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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

Kondenzační kotel na zemní plyn
90000 Kč
75 %
28.03.2021 - 25.09.2022

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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
29.03.2021 - 26.09.2022

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

2344

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

2347

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

2348

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.03.2021 - 26.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
29.03.2021 - 26.09.2022

120000 Kč
80 %
29.03.2021 - 26.09.2022
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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:

2349

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
30.03.2021 - 27.09.2022

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
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2352

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

2353

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

2354

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
31.03.2021 - 28.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
31.03.2021 - 28.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
01.04.2021 - 29.09.2022
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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. 164/21
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 15

pro

9

proti

0

Termín: 22. 06. 2021
zdržel se
0

byl přijat

15. Rozpočtové opatření č. 165/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že zásobník je jeden, který se rozděluje
do 2 dotací.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 812/21/RK
Rozpočtové opatření č. 165/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 165/21, 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 252.500 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 252.500 Kč na základě odstoupení dvou příjemců od realizace
projektu a jedné změny v již schváleném projektu,
2)
zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 5.000 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 247.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
247.500 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
3)

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

1987

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %

35

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 18.05.2021
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

28.11.2020 - 28.05.2022

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

1988

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.11.2020 - 29.05.2022

schvaluje
1)
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III – NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
2)
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/909/2021, 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 otopného zařízení, změna
procentního podílu dotace z 80% na 75% a změna maximální výše dotace z 107.500 Kč
na 102.500 Kč,
Dohodu o narovnání ke smlouvě č. OLP/3330/2020, o poskytnutí účelové dotace
z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ, uzavřené mezi
dresa trvalého bydliště:
a Libereckým
krajem, jejímž předmětem je narovnání administrativní chyby v usnesení a ve schválené výši
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
smlouvy o poskytnutí dotace, dodatku a dohody o narovnání z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ,
3)

2.

Termín: 15. 06. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 165/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 16

pro

9

proti

0

Termín: 22. 06. 2021
zdržel se
0

byl přijat

16. Rozpočtové opatření č. 166/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery a rozhodnutí
o poskytnutí dotace
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
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M. Půta požádal o úpravu názvu bodu.
Mgr. Otta přislíbil, že po projednání bude název opraven a slovo záštity vypuštěno.
M. Půta poděkoval Mgr. Havlíkovi za dodržení zkrácení názvů.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 813/21/RK
Rozpočtové opatření č. 166/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
dotace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 166/21, kterým se upravuje specifický ukazatel v kapitole 917 02 – Transfery,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to snížením specifického ukazatele „Podpora
ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje“ o částku 20.000 Kč a zavedení specifického ukazatele
„Maker Faire Liberec 2021“ s částkou 20.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Make more s.r.o., se sídlem
Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ: 07023987, na projekt „Maker Faire Liberec 2021“
do výše 20.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1375/2021 na projekt
„Maker Faire Liberec 2021“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a příjemcem Make more s.r.o.,
se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ: 07023987
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady
kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního
plánování a rozvoje venkova, smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/1375/2021, k podpisu,
2)

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 166/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 17

pro

9

proti

0

Termín: 30. 06. 2021
zdržel se
0

byl přijat

17. Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – Mikroregion Podkozákovsko
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Jedná se o prodloužení termínu o 3 měsíce.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 814/21/RK
Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – Mikroregion Podkozákovsko
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Mikroregionu Podkozákovsko, se sídlem č. p. 102, 468 22 Koberovy,
IČO: 70229724, o prodloužení termínu realizace projektu „Poradenství pro MR Podkozákovsko“,
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na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 201/20/ZK
ze dne 23. 6. 2020,
souhlasí
a) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Poradenství pro MR Podkozákovsko“
z 30. 9. 2021 na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 11. 2021 na 19. 2. 2022,
b) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2004/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Mikroregionem Podkozákovsko, se sídlem č. p. 102,
468 22 Koberovy, IČO: 70229724, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu a závěrečného vyúčtování
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a ke schválení.
Termín: 22. 06. 2021
hlasování č. 18
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Smart Akcelerator II Libereckého
kraje“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná pouze o prodloužení
ukončení realizace projektu o jeden den.
Mgr. Otta doplnil, že je přidáván metodický dopis udržitelnosti.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 815/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“,
vydaným dne 6. 5. 2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1 - Malá Strana, IČO 00022985, kterým se mění datum ukončení realizace projektu
z 30. 12. 2022 na 31. 12. 2022 a přidává metodický dopis „Udržitelnost“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu
s Rozhodnutím.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 19
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. Vyjádření Libereckého kraje k návrhům plánů péče o zvláště chráněná území na území
Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství.
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V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
RNDr. Šádková dodala, že na území Libereckého kraje je 125 maloplošných chráněných území
a všechny musí mít plán péče.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 816/21/RK
Vyjádření Libereckého kraje k návrhům plánů péče o zvláště chráněná území na území
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
svěřuje
hejtmanovi kraje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích), kompetenci schvalovat vyjádření Libereckého kraje
k návrhům plánů péče o zvláště chráněná území Libereckého kraje dle § 38 odst. 4 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, předat
informaci o přijatém usnesení rady kraje vedoucímu kanceláře hejtmana.
Termín: 21. 05. 2021
hlasování č. 20
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 8.30 hod., se M. Půta a Mgr. Richter dočasně omluvili z jednání rady kraje, a to kvůli účasti
na videokonferenci s panem premiérem a ministrem zdravotnictví.
M. Půta předal vedení rady kraje Ing. Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana.
Nyní je na radě kraje přítomno 7 členů rady kraje.
20. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 159/21 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého
kraje 2021, zapojení pokut za přestupky do kapitoly 92608
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
RNDr. Šádková dodala, že pokuty jsou uděleny Českou inspekcí životního prostředí, za porušení
podmínek vydaných dle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění. Jedná
se o 3 přestupky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 817/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 159/21 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého
kraje 2021, zapojení pokut za přestupky do kapitoly 92608
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 159/21, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2021:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč, a to:
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a)
b)

z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od dvou jiných subjektů ve výši
2x 5.000 Kč,
z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši 15.000 Kč,

navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč v kapitole 926 08 – Dotační fond, nespecifikované
rezervy programu 8.5 – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití
a podpora sběru a využití bioodpadů
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/21 k projednání a schválení.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 21
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

21. Projekt "Vodě na stopě" - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že žádost podalo Středisko ekologické
výchovy Libereckého kraje a uhradí 30 % nákladů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 818/21/RK
Projekt "Vodě na stopě" - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
projekt „Vodě na stopě" Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
souhlasí
s předložením žádosti o dotaci do výzvy č. 1/2021 Národního programu Životní prostředí
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje pověřeného řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
informovat ředitele příspěvkové organizace o schválení projektu včetně předložení žádosti o dotaci.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 22
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. Projekt "DOBRÉ OTÁZKY pro environmentální výchovu - vzdělávání pedagogů
a lektorů" - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že opět žádost podalo Středisko
ekologické výchovy Libereckého kraje a uhradí 30 % nákladů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 819/21/RK
Projekt "DOBRÉ OTÁZKY pro environmentální výchovu - vzdělávání pedagogů a lektorů"
- Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
projekt „DOBRÉ OTÁZKY pro environmentální výchovu - vzdělávání pedagogů a lektorů" Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
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souhlasí
s předložením žádosti o dotaci do výzvy č. 1/2021 Národního programu Životní prostředí
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
informovat ředitele příspěvkové organizace o schválení projektu, včetně předložení žádosti o dotaci.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 23
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. Připomínky Libereckého kraje k návrhům vodohospodářských plánů pro období 2021
- 2027 na území Libereckého kraje
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla diskuze k připomínkám k návrhu vodohospodářských plánů.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 820/21/RK
Připomínky Libereckého kraje k návrhům vodohospodářských plánů pro období 2021 - 2027
na území Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
připomínky Libereckého kraje k návrhům Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí
Odry, Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe, Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe
a ostatních přítoků Labe, Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry a k Plánu
pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry pro období 2021 - 2027 na území Libereckého kraje
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, zaslat
připomínky Libereckého kraje k návrhům těchto plánů pořizovatelům jednotlivých plánů.
Termín: 28. 05. 2021
hlasování č. 24
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. Rozpočtové opatření č. 161/21 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana – rozhodnutí o poskytnutí finančních darů
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 821/21/RK
Rozpočtové opatření č. 161/21 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
– rozhodnutí o poskytnutí finančních darů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 161/21, kterým se upravují dílčí ukazatele peněžitých darů v rámci kapitoly
917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši 15.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci
rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
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o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje
ve výši 5.000 Kč,
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje
ve výši 5

a)
b)

o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje

c)

e výši 5.000 Kč,
schvaluje
a)
darovací smlouvu č. OLP/1379/2021 mezi Libereckým krajem
b)
darovací smlouvu č. OLP/1384/2021 mezi Libereckým krajem
c)
darovací smlouvu č. OLP/1387/2021 mezi Libereckým krajem
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 161/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 22. 06. 2021
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit darovací
smlouvy
mezi
Libereckým
krajem
a
výše
uvedenými
obdarovanými,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
hlasování č. 25

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2021
zdržel se
0

byl přijat

25. (26) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/21 - snížení výdajů v kapitole 920 06
- Kapitálové výdaje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; smlouva s Hrádkem n. N.
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec odboru silničního
hospodářství.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že město žádá o dotaci na vybudování
chodníků a oslovilo Liberecký kraj o spolupráci při realizaci této akce.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 822/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/21 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; smlouva s Hrádkem n. N.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1 se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 168/21, kterým se:
.
a)
b)

snižují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství, z akce
„Rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ ve výši 341.220 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství, na akci
„Křižovatka Okružní - Lidická a návazné chodníky“ ve výši 341.220 Kč,

2 se Smlouvou o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/1480/2021 „Křižovatka Okružní
. - Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou“ uzavíranou mezi Libereckým krajem
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a Městem Hrádek nad Nisou se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČO: 00262854
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/21 a smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce
č. OLP/1480/2021 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 26
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (27) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Město Rychnov
u Jablonce nad Nisou
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Růžička, ředitel KSS LK, p. o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 823/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Město Rychnov u Jablonce
nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Město Rychnov u Jablonce
nad Nisou, IČ: 00262552, se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, ve výši
110.600 Kč plus DPH za služebnost (zásahy pod chodníkem) na stavbu „Smíšená stezka
ul. Kokonínská, Rychnov u Jablonce nad Nisou“ a stanoví úplatu za zřízení služebnosti ve výši
40.000 Kč plus DPH (ostatní zásahy mimo chodník)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat starostu
města Rychnov u Jablonce nad Nisou o přijatém usnesení.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 27
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (28) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Město Hrádek
nad Nisou
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o stavby vodovodu Horní
Sedlo s úplatou ve výši 1.000 Kč.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 824/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Město Hrádek nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Město Hrádek nad Nisou,
IČ: 00262854, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, ve výši 160.512,50 Kč
plus DPH za služebnost na stavbu „LI020153 Hrádek nad Nisou vodovod Dolní Sedlo“,
a stanoví úplatu ve výši 1.000 Kč plus DPH
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat starostu
Města Hrádek nad Nisou o přijatém usnesení.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 28
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

28. (29) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/268 Mimoň - hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se rozhoduje o zadávacím řízení
a jmenuje se hodnotící komise.
Ing. Sviták obdržel dotaz M. Půty týkající se výše ceny za 1,7 km a požádal o vysvětlení
Ing. Růžičku.
Ing. Sviták doplnil, že obdržel zprávu, že jsou předmětem i nadstandardní činnosti a práce.
Ing. Růžička uvedl a odpověděl, že se přidává stoupací pruh v šířce 4 šířkové metry. Dodal,
že se mění šířkové uspořádání a niveleta. Dojde k sanaci aktivní zóny v konstrukční vrstvě 0,5 m
a 0,63 m. Klíčovou položkou je nevyhovující asfalt, a to cca 17.000 až 20.000 tun. Pokud by se odvezl
na skládku, tak by se cena vyšplhala na cca 100.000.000 Kč. Z tohoto důvodu dochází ke studené
recyklaci, která vychází na 17.300.000 Kč, a dále budou použity 3 vrstvy asfaltu, kdy každá vrstva
vychází na 5.000.000 Kč.
V. Židek se dotázal, zda trasa zůstává stejná, nebo zda dojde k částečnému narovnání.
Ing. Růžička uvedl, že dochází ke změně poloměru a stabilnějšímu sklonu.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 825/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého
kraje, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého
kraje, 2. etapa“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
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Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
náhradník Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Bc. Kateřina Vejvodová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/706/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 29
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (30) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn
- Žernov – Žlábek“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál. Doplnil, že bylo obdrženo celkem 6 nabídek. Jedná
se o kompletní rekonstrukci vozovky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 826/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn - Žernov
– Žlábek“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov - Žlábek“
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03
Pardubice - Bílé Předměstí, IČO: 42196868, za nabídkovou cenu 28.878.876,34 Kč bez DPH,
tj. 34.943.440,37 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/365/2021 mezi Libereckým krajem a společností M-SILNICE
a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČO: 42196868
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: 31. 07. 2021
hlasování č. 30
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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30. (31) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/2825 Sýkořice
– Podtýn - Žernov – Žlábek“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že bylo obdrženo celkem 5 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 827/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn
- Žernov – Žlábek“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov - Žlábek“
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická
387/49, 460 01 Liberec 1, IČO: 043 84 431, za nabídkovou cenu 285.000 Kč bez DPH,
tj. 344.850 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/408/2021 mezi Libereckým
krajem a společností W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec
1, IČO: 043 84 431
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: 31. 07. 2021
hlasování č. 31
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (32) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2021 - dodatky č. 259S/2021/2 a 259/2021/1
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Růžička uvedl, že se jedná o dva dodatky.
Ing. Sviták zmínil připomínku M. Půty, zda jsou připravené i další stavby, pokud by došlo k úspoře.
Ing. Růžička odpověděl, že mají připravené i další stavby.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 828/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021 - dodatky č. 259S/2021/2 a 259/2021/1
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dodatek č. 259S/2021/2 ke smlouvě číslo OLP/704/2021 (číslo poskytovatele: 259S/2021),
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021 mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská
278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, kterým dochází k navýšení dotace na smlouvu číslo
OLP/704/2021 (číslo poskytovatele: 259S/2021) o 25.000.000 Kč, na celkovou částku
192.938.709,88 Kč,
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dodatek č. 259/2021/1 ke smlouvě číslo OLP/682/2021 (číslo poskytovatele: 259/2021)
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021 mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská
278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, kterým dochází ke snížení dotace na tuto smlouvu číslo
OLP/682/2021 (číslo poskytovatele: 259/2021) o 25.000.0000 Kč, na celkovou částku
2.248.000 Kč (finanční prostředky převedeny na smlouvu číslo OLP/704/2021
(číslo poskytovatele: 259S/2021)
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
dodatek č. 259S/2021/2 ke smlouvě číslo OLP/704/2021 (číslo poskytovatele: 259S/2021),
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021 Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508, a Libereckým krajem, Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu,
b)

b)

Termín: 31. 05. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
dodatek č. 259/2021/1 ke smlouvě číslo OLP/682/2021 (číslo poskytovatele: 259/2021),
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021 Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508, a Libereckým krajem, Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.

hlasování č. 32

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2021
zdržel se
0

byl přijat

32. (34) Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti KORID LK, spol. s r.o. - schválení řádné účetní závěrky
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel KORID LK, spol. s r.o., Jiří Rýdl, předseda dozorčí rady KORID
LK, spol. s r.o., Ing. Jiří Hruboň, ředitel KORID LK, spol. s r.o., a Ing. Pavel Blažek,
KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták popsal obsah předloženého materiálu. Zdůraznil, že podklady jsou obsazeny ve výroční
zprávě a jejich přílohách. Obsahuje podrobný přehled činností za rok 2020 a výsledky hospodaření.
Došlo k meziročnímu nárůstu zhruba o jednu čtvrtinu, což bylo především způsobeno projektem
TRANS-BORDERS, který se v tomto roce realizoval a dokončil.
Ing. Hruboň rozdal členům rady výroční zprávu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 829/21/RK
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti KORID LK, spol. s r.o. - schválení řádné účetní závěrky
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti
s ručením omezeným KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, po projednání,
schvaluje
řádnou roční účetní závěrku společnosti KORID LK, spol. s.r.o., za rok 2020 a hospodářský výsledek
za rok 2020 ve výši 1.906,88 Kč;
rozhoduje
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o rozdělení hospodářského výsledu roku 2020 takto: částku 1.906,88 Kč ponechat na nerozděleném
zisku
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit doručení
usnesení rady kraje dozorčí radě společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 33
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (90) Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou od prosince 2021 - smlouva
o závazku veřejné služby „Českolipská železnice“ s dopravcem Die Länderbahn CZ s.r.o.
Ing. Sviták popsal obsah předloženého materiálu. Zdůraznil, že se jedná o návaznost na usnesení,
která byla schválena již dříve.
Ing. Šulcová uvedla, že k podpisu smlouvy dojde až po uplynutí notifikační lhůty na konci října.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 830/21/RK
Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou od prosince 2021 - smlouva o závazku
veřejné služby „Českolipská železnice“ s dopravcem Die Länderbahn CZ s.r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
sdělení společnosti Die Länderbahn CZ, s.r.o., IČ: 083 42 849, se sídlem U Studánky 39/1, Krásné
Březno, 400 07 Ústí nad Labem ze dne 11. 5. 2021 adresované Radě Libereckého kraje, o nezbytnosti
uzavřít nejpozději do 31. 5. 2021 leasingovou smlouvu na pronájem potřebného počtu vozidel
pro zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v oblasti „Českolipská železnice“, která bude
pro dodavatele závazná na období následujících 10 let a bude mít pro něj důsledky popsané
v nadepsaném sdělení, a přijímá toto usnesení v této době právě proto, aby dodavateli umožnila
uzavření tohoto či případně jiných závazků nezbytných pro zajištění připravenosti zahájit řádně
plnění smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění
dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony – „Českolipská železnice“,
schvaluje
Smlouvu o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění dopravní
obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony - „Českolipská železnice“
č. OLP/1489/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Die Länderbahn CZ s.r.o.,
IČO 08342849, se sídlem U Studánky 39/1, 400 07 Ústí nad Labem, zastoupenou Michalem
Bartákem, jednatelem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajištění podpisu Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní
dopravě ve veřejném zájmu k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje
na vymezené výkony – „Českolipská železnice“, č. OLP/1489/2021, bezodkladně po uplynutí lhůty
stanovené v čl. 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69
a č. 1107/70.
Termín: 29. 10. 2021
hlasování č. 34
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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34. (91) ČSAD Liberec, a.s. – navýšení majetkové účasti Libereckého kraje úpisem akcií
a přípatek mimo základní kapitál
Ing. Sviták popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 831/21/RK
ČSAD Liberec, a.s. – navýšení majetkové účasti Libereckého kraje úpisem akcií a přípatek
mimo základní kapitál
Rada kraje po projednání
navrhuje
a) zvýšení majetkové účasti akcionáře Liberecký kraj na společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem
České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504, s tím, že akcionář Liberecký kraj bude
upisovat 10.892 kusů akcií za částku 1.089.200 Kč a to zápočtem pohledávky v plném rozsahu
oproti pohledávce vyplývající z dohody o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek
a závazků č. OLP/1215/2021 ze dne 19. 4. 2021, uzavřené mezi akcionářem Liberecký kraj
a společností ČSAD Liberec, a.s.; 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),
b) příplatek Libereckého kraje mimo základní kapitál společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem
České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504, ve výši 6.870.122 Kč, s tím,
že příplatková povinnost bude splněna započtením pohledávek,
souhlasí
a) s návrhem Dohody o poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti mezi
Libereckým krajem a společností ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33,
460 06 Liberec VI, IČ 25045504,
s návrhem dohody o započtení pohledávek mezi Libereckým krajem a společností ČSAD
Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit návrh
úpis akcií a příplatek mimo základní kapitál společnosti ČSAD Liberec, a.s., včetně příslušných
smluv, Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 35
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
b)

35. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/21 úprava kapitol 920 14 a 912 04
na projektové dokumentace - rekonstrukce v areálu Školního statku Frýdlant, p. o.
Na jednání byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu.
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu. Zdůraznil, že se jedná o částku sloužící
k projektování budovy B a druhá částka bude použita na přípravné práce v budově A a B.
Před projektováním je nutné provést stavebně technický průzkum tj. použití sondy, kontrola vody,
konstrukce střech, statika.
Ing. Sviták uvedl, že je vděčný za propagaci jednotlivých kroků veřejnosti.
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Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 832/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/21 úprava kapitol 920 14 a 912 04 na projektové
dokumentace - rekonstrukce v areálu Školního statku Frýdlant, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 158/21, kterým se upravují kapitoly 912 04
– účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje,
odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 4.014.090 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
o částku 4.014.090 Kč, akce číslo 1491210000: Rekonstrukce Krajského statku Frýdlant,
2. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 4.014.090 Kč, v tom:
akce číslo 04502991497: Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – Projektová
dokumentace – rekonstrukce objektu B Školního statku Frýdlant ve výši 2.360.000 Kč,
b) akce číslo 04503011497: Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – Přípravné práce
pro rekonstrukci objektu A a B Školního statku Frýdlant ve výši 1.654.090 Kč,
rozhoduje
A. u Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace:
a)

1.

2.

3.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 2.360.000 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce č. 04502991497 „Projektová dokumentace – rekonstrukce
objektu B Školního statku Frýdlant“,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 1.180.000 Kč do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele. Další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 2,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 6. 2022,

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 3, v termínu do 15. 7. 2022,
B. u Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace:
4.

1.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 1.654.090 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503011497 „Přípravné práce pro rekonstrukci
objektu A a B Školního statku Frýdlant“,

2.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 827.045 Kč do 30 dnů od přijetí
tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku dle přílohy č. 2,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 6. 2022,

3.
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o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 3, v termínu do 15. 7. 2022
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/21 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
4.

2.

Termín: 22. 06. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh
řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.
hlasování č. 36

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2021
zdržel se
0

byl přijat

36. (37) Rozpočtové opatření č. 157/21 – úprava kapitoly 912 04 – poskytnutí mimořádného
účelového příspěvku SŠ hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu.
Ing. Princová uvedla, že před samotnou dokumentací je nejprve potřeba udělat pečlivý rozkres
budovy. Dodala, že škola bude spolupracovat s projektantem, aby byl rozkres opravdu přesný.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 833/21/RK
Rozpočtové opatření č. 157/21 – úprava kapitoly 912 04 – poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku SŠ hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 157/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bez dopadu na celkový objem kapitoly
následovně:
1. snížení dílčího ukazatele číslo akce 04500050000: Podpora aktivit příspěvkových organizací
o částku 200.000 Kč,
zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503001448: Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – Zpracování investičního záměru
pro Středisko odborného výcviku v objektu A areálu školního statku ve výši 200.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Střední škole hospodářské a lesnické,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace do výše 200.000 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce číslo 04503001448 „Zpracování investičního záměru pro Středisko
odborného výcviku v objektu A areálu školního statku“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového příspěvku
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
2.

3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 31. 12. 2021,
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o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 14. 1. 2022
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 157/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
4.

2.

Termín: 22. 06. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh
řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.

hlasování č. 37
pro
6
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

Termín: 30. 06. 2021
zdržel se
0

byl přijat

37. (38) Stanovení platu řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 834/21/RK
Stanovení platu řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
v souladu s § 80 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007 plat
s účinností od 1. června 2021, Ing. Tomáši Kysilkovi, řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvková
organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, platový výměr
k podpisu.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 38
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (39) Výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
za školní rok 2019/2020
Ing. Ramzer okomentoval obsah předloženého materiálu.
Ing. Princová uvedla, že materiál obsahuje sumy za všechny krajem zřizované organizace. Doplnila,
že 50 % z pedagogů je nad 50 let. Informovala také o nárůstu dětí se speciální vzdělávací potřebou,
jedná se o 9 % dětí.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 835/21/RK
Výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem za školní
rok 2019/2020
Rada kraje po projednání

52

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 18.05.2021
bere na vědomí
informaci o výročních zprávách o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
v roce 2019/2020.
hlasování č. 39
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
39. (40) Volební řád pro volby do školských rad základních, středních a vyšších odborných škol
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu.
Ing. Princová informovala, že obsahem materiálu je novelizace elektronického hlasování,
díky současné situaci, kdy není fyzické setkávání vhodné. Dodala, že materiál obsahuje vzorový
jednací řád.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 836/21/RK
Volební řád pro volby do školských rad základních, středních a vyšších odborných škol
Rada kraje po projednání
schvaluje
Volební řád pro volby do školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřízených
Libereckým krajem, včetně přílohy číslo 1 Osvědčení o zvolení členem školské rady a přílohy číslo
2 Jednací řád školské rady
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti seznámit s volebním řádem ředitele škol zřizovaných Libereckým krajem.
Termín: 01. 06. 2021
hlasování č. 40
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (41) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizace resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu a poděkoval za dary.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 837/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizace resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
1. věcných darů:
a) počítače HP ProLiant DL380p Gen8 v2 16-core 2.60 GHz v hodnotě 38.500 Kč pro obnovu
a dovybavení počítačové učebny od Unie rodičů SPŠSE a VOŠ Liberec, z. s., se sídlem
Masarykova 460/3, 460 01 Liberec, IČ: 06986277, do vlastnictví příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,
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b)

c)

dezinfekčních sprejů, dezinfekce tekuté a dezinfekčních gelů v rámci pomoci v boji proti
onemocnění COVID-19 v celkové hodnotě 12.346 Kč od Nadačního fondu ALBERT,
se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha – Jinonice, IČ: 28967496, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková
organizace, IČ: 49864351,
200 kusů archiv boxů z výrobního sortimentu dárce v celkové hodnotě 5.009 Kč
od společnosti E M B A, spol. s r.o., se sídlem 512 47 Paseky nad Jizerou 235,
IČ: 15044572, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami
480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,

d)

2 ks webové kamery Logitech HD Webcam C925E v celkové hodnotě 3.978 Kč
a 1 ks sluchátek s mikrofonem NGS Caming v hodnotě 1.250 Kč od Obecně prospěšné
společnosti Gymnázium, Jablonec n. N., se sídlem U Balvanu 764/16, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ: 25400355, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČ: 60252758,

e)

tekuté dezinfekce v rámci pomoci v boji proti onemocnění COVID-19 v celkové hodnotě
15.525 Kč od Nadačního fondu ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha
– Jinonice, IČ: 28967496, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

f)

brýlí pro klienta dětského domova Petra S., v celkové hodnotě 3.814 Kč od společnosti
GrandVision CZ s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 25127993,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace, IČ: 49864351,

2. finančního daru:
ve výši 5.000 Kč na nákup materiálu do školních dílen od společnosti PRISIMA, spol. s r.o., se sídlem
Bukovanského 869/12, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 19014597, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, IČ: 00854999,
3. nadačního příspěvku:
ve výši 10.000 Kč na zajištění prázdninových pobytů pro 40 dětí z dětského domova od Nadace
Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, IČ: 28514319, do vlastnictví
příspěvkové organizace, Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
4. nadačního daru:
výpočetní techniky pro distanční výuku klientů dětského domova v hodnotě 78.750 Kč od Nadace
Naše dítě, se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha – Bohnice, IČ: 60166754, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Frýdlant, Vrchlického 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: 18. 06. 2021
hlasování č. 41
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (42) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2021
Ing. Princová popsala obsah předloženého materiálu. Uvedla, že se jedná o drobné investice.
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 838/21/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. Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862,
a) navýšení čerpání rezervního fondu ve výši 3.000.000 Kč na posílení fondu investic,
b)
-

navýšení čerpání fondu investic v celkový výši 2.880.000 Kč a s tímto související zařazení
nových akcí do Plánu investic organizace na rok 2021:
„Výměna kotle v budově internátu“ ve výši 2.000.000 Kč,

-

„Výměna protipožárních dveří v budově školy a odborného výcviku“ v rozpočtu
150.000 Kč,

-

„Mandl na prádlo pro odborný výcvik“ v rozpočtu 50.000 Kč,

-

„Konvektomat do školní kuchyně“ v rozpočtu 280.000 Kč,

„Interaktivní tabule 3 ks“ v rozpočtu 400.000 Kč
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2021,
2. Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
a) použití prostředků rezervního fondu ve výši 57.379 Kč na posílení fondu investic,
použití prostředků fondu investic ve výši 89.400 Kč na zařazení nové akce „Pořízení nové
kuchyňské linky vč. podlahové krytiny“
a změnu v 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: 18. 06. 2021
hlasování č. 42
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
b)

42. (43) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
příspěvkovým organizacím z kapitoly 912 04
Ing. Princová popsala obsah předloženého materiálu. Uvedla, že ke změně dochází u 4 organizací.
Doplnila, že pokud se soutěží projektová dokumentace i autorský technický dozor. Výměna
transformátoru v Kamenickém Šenově proběhne v létě. Informovala, že v Mimoni došlo ke zpoždění
projektové dokumentace. V Semilech zatím stále není dokončen autorský technický dozor, z důvodu
probíhání akce. U Základní školy a mateřské školy logopedické Liberec je problém s parkovištěm,
které bylo vyprojektováno.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 839/21/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
příspěvkovým organizacím z kapitoly 912 04
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
A. u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, IČ: 62237039, u neinvestiční akce číslo 04502321425 „Unifikace elektrického
napětí“ schválené usnesením č. 2325/19/mRK ze dne 16. 12. 2019 a usnesením
č. 315/VI/20/RK ze dne 15. 12. 2020 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 30. 6. 2021,
je nově stanoven na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich
proplacení do 31. 12. 2021,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 14. 1. 2022,
B. u Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČ: 00828840, u neinvestiční akce
číslo 04502791402 „Pořízení projektové dokumentace na opravu plochých střech gymnázia“,
schválené usnesením č. 131/VI/20/RK ze dne 1. 12. 2020 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 30. 6. 2021,
je nově stanoven na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich
proplacení do 31. 12. 2021,
2.

termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 14. 1. 2022,
C. u Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
IČ: 00856070, u investiční akce číslo 04502801407 „Pořízení projektové dokumentace
na rekonstrukci kotelny“, schválené usnesením č. 131/VI/20/RK ze dne 1. 12. 2020 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 30. 6. 2020,
je nově stanoven na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně
jejich proplacení do 31. 12. 2021,
2.

termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 14. 1. 2022,
D. u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace,
IČ: 46748059, u investiční akce číslo 04501981455 „Zhotovení projektové dokumentace
pro vybudování parkovacích ploch u areálu školy včetně souvisejících inženýrských činností“
schválené usnesením č. 1348/19/RK ze dne 16. 7. 2019 a usnesením č. 1975/19/RK
ze dne 5. 11. 2019 a usnesením č. 315/VI/20/RK ze dne 15. 12. 2020 o změně:
2.

1.

2.

3.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 30. 6. 2021,
je nově stanoven na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich
proplacení do 31. 12. 2021,
termínu uvolnění závěrečné platby
a to, do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1, nejpozději však
do 10. 12. 2021,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
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formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 14. 1. 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh ředitelům výše
zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 43
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (44) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna otvorových
výplní v areálu Pod Vartou 630 II“ Střední školou, Semily, příspěvková organizace
Ing. Princová uvedla obsah předloženého materiálu. Sdělila, že se jedná o výměnu otvorových výplní.
Ing. Vinklátová se dotázala, zdali by nemohl být upraven název otvorové výplně, kdy není z názvu
patrné, že se jedná o výměnu starých oken.
Ing. Princová odpověděla, že to možné není, že se jedná o odborný termín v technické dokumentaci.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 840/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna otvorových výplní
v areálu Pod Vartou 630 II“ Střední školou, Semily, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna otvorových výplní
v areálu Pod Vartou 630 II“ Střední školou, Semily, 28. října 607, 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 rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 44
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (45) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Dodávka elektricky polohovatelného
lehátka“ Střední zdravotnickou školou, Turnov, 28. října 1390, p. o.
Ing. Princová uvedla obsah předloženého materiálu. Dodala, že se pořídilo nové elektricky
polohovatelné lehátko za cca 44.000 Kč.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 841/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Dodávka elektricky polohovatelného lehátka“
Střední zdravotnickou školou, Turnov, 28. října 1390, p. o.
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Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka elektricky
polohovatelného lehátka“ Střední zdravotnickou školou Turnov, 28. října 1390, 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: 31. 05. 2021
hlasování č. 45
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (46) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Realizace a správa školského
informačního portálu Libereckého kraje“
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek
a Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software.
Ing. Princová uvedla obsah předloženého materiálu. Dodala, že se jedná o nový školský portál
EDULK. Informovala, že se jedná o databázovou záležitost. Jedná se o výraznou úpravu stávajícího
portálu tj. nové naprogramování, funkčnost pro tablety a smartphony, rozpis rozpočtu, konkurzní
řízení, nabídka pracovních míst, vyvěšení všech akcí a projektů.
Ing. Sviták uvedl, že mu cena přijde adekvátní za rozsah služeb.
Proběhla krátká diskuze k odborům, které se tímto projektem zabývají.
Ing. Miklík uvedl, že projekt vnímá jako potřebný. Upozornil na zvýraznění firmy v tabulce důvodové
zprávy. Dotázal se na to, proč má nabídková cena váhu pouze 30 %.
Ing. Princová uvedla, že po projednání bude zvýraznění odstraněno a v důvodové zprávě bude rovněž
opraveno chybné odkázání se na přílohu č. 4, správně má být příloha č. 3. Dodala, že nabídková cena
má nízké kritérium z důvodu, že za přednější kritérium je považována celková funkčnost webových
stránek. Dojde k programování databáze, tudíž je potřeba zkušené firmy.
Proběhla krátká diskuze k nastavení kritérií při výběru firmy a hodnotící komise.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 842/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Realizace a správa školského informačního
portálu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace a správa školského
informačního portálu Libereckého kraje“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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2.

náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
náhradník: Miroslav Hojný, informatik,
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství,
Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
náhradník: Ing. Tomáš Kubica, odborný zaměstnanec oddělení mládeže, sportu
a zaměstnanosti,
Mgr. Andrea Fulková, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů,
náhradník: Mgr. Eva Říhová, odborný zaměstnanec pro externí komunikaci,

schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2.

závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/1491/2021

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 46
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (93) Zapojení Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvkové organizace,
do testování žáků a zaměstnanců RT-PCR metodou
Ing. Ramzer uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 843/21/RK
Zapojení Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvkové organizace,
do testování žáků a zaměstnanců RT-PCR metodou
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. zapojení Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvkové organizace,
IČ: 46748016, se sídlem Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec, do testování žáků a zaměstnanců
RT-PCR metodou,
2. předpokládaný doplatek nákladů na zajištění testování žáků a zaměstnanců školy do 30. 6. 2021
z krizového fondu Libereckého kraje ve výši 165.000 až 170.000 Kč.
hlasování č. 47

pro

9

proti

0

zdržel se

V 9.55 hodin se na jednání rady kraje vrátili M. Půta a Mgr. Richter.
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0

byl přijat
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Nyní je na jednání přítomno všech 9 členů rady kraje.
47. Rozpočtové opatření č. 155/21 – úprava kapitoly 917 09 Transfery, zapojení finančních
prostředků ze státního rozpočtu
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegrová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 844/21/RK
Rozpočtové opatření č. 155/21 – úprava kapitoly 917 09 Transfery, zapojení finančních
prostředků ze státního rozpočtu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 155/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku
9.964.553 Kč z titulu přijatých neinvestičních finančních prostředků - Rozhodnutí o poskytnutí státní
dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče
v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 v rámci mimořádného dotačního řízení
číslo: 64/2021/COVID/CAU ve výši 8.074.129 Kč a Rozhodnutí č. OKP/19/1102/2021 o poskytnutí
neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2021 ve výši 1.890.424 Kč
na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí
a krizových situací a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 91709 – Transfery odboru
zdravotnictví v celkové výši 9.964.553 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 155/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
hlasování č. 48
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. Souhlas s umístěním sídla pro příspěvkové organizace nově zřizované statutárním městem
Liberec v budovách ve vlastnictví Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 845/21/RK
Souhlas s umístěním sídla pro příspěvkové organizace nově zřizované statutárním městem
Liberec v budovách ve vlastnictví Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. umístění sídla nově zřízené příspěvkové organizace Dům seniorů Františkov, Liberec,
IČO 10808108, v budově Liberec III – Jeřáb, č. p. 880, způsob využití obč. vyb., jež je součástí
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2.

p. p. č. 4571/35 o výměře 3299 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Liberec,
obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 10330 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, tj. na adrese Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III - Jeřáb,
a to na dobu neurčitou, resp. od podpisu souhlasu,
umístění sídla nově zřízené příspěvkové organizace Domov seniorů Vratislavice, příspěvková
organizace, v budově Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, č. p. 321, způsob využití obč.
vyb., jež je součástí p. p. č. 2153 o výměře 2310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející
se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 2764 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, tj. na adrese U Sila 321, Liberec
XXX - Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, a to na dobu neurčitou, resp. od podpisu
souhlasu

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, vyrozumět o tomto statutární město Liberec,
zřizovatele nových příspěvkových organizací.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 49
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
49. (50) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Rekonstrukce 3. NP
a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Uvedl, že bylo obdrženo 6 nabídek. Dodal, že pokud
cena bude 50 % pod stanovenou cenou, budou firmy vyzvány k rozkladu ceny. Informoval,
že je pro rozšíření výzev o rozpis předpokládané hodnoty, aby bylo účastníkům patrné, s jakými
hodinovými sazbami je kalkulováno.
Proběhla rozsáhlá diskuze ke stanovení cen.
Mgr. Staněk uvedl, že se na metodice stále pracuje. Dodal, že by bylo vhodné do nabídek uvést
představu časové náročnosti. Uvedl, že ke každé zakázce je potřeba postupovat individuálně,
nikoliv dle šablony.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 846/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Rekonstrukce 3. NP a kanalizační
přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - 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 účastníka VARIA s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, IČO 46712143,
se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem za nabídkovou cenu 149.000 Kč bez DPH,
tj. 180.290 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/4181/2020 mezi Libereckým
krajem a společností VARIA s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, IČO 46712143, se sídlem
Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 50
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

50. (51) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Rekonstrukce 3. NP a
kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Uvedl, že byla dotazována nízká nabídková cena.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 847/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Rekonstrukce 3. NP a kanalizační
přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - 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 účastníka HOME HELPER s.r.o., IČO 07626223, se sídlem Luční 585,
294 42 Luštěnice za nabídkovou cenu 51.000 Kč bez DPH, tj. 61.710 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/4180/2020
mezi Libereckým krajem a společností HOME HELPER s.r.o., IČO 07626223, se sídlem Luční 585,
294 42 Luštěnice
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
hlasování č. 51
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (52) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Domov
Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Doplnil, že bylo obdrženo 6 nabídek. Sdělil, že byla
dotazována nízká nabídková cena. Vyzvány byly dvě nabídky o doplnění kvůli rozpadu na položky.
M. Půta upozornil, že materiál obsahuje pouze hodnocení ceny, nikoliv hodnocení délky praxe.
Proběhla rozsáhlá diskuze.
Na základě rozsáhlé diskuze a připomínek Ing. Miklík, jakožto předkladatel, stáhl tento bod
z programu jednání.

52. (53) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Domov
Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“
62

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 18.05.2021
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Uvedl, že byla dotazována nízká nabídková cena.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 848/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hodnocení nabídek probíhalo per rollam prostřednictvím emailu
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka HOME HELPER s.r.o., se sídlem Luční 585,
294 42 Luštěnice, IČO: 07626223, za nabídkovou cenu 81.000 Kč bez DPH, tj. 98.010 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3514/2020
mezi Libereckým krajem a společností HOME HELPER s.r.o., se sídlem Luční 585,
294 42 Luštěnice, IČO: 07626223
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 52
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Vinklátová.
53. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Domov Raspenava p. o. - výstavba
nových prostor“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Sdělil, že bylo obdrženo 9 nabídek.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 849/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových
prostor“
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 „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to společnost CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO: 26768607,
za nabídkovou cenu 52.323.120,18 Kč bez DPH, tj. 63.310.975,42 Kč včetně DPH,
schvaluje
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smlouvu o provedení stavby č. OLP/3512/2020 mezi Libereckým krajem a společností CL-EVANS
s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO: 26768607
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
hlasování č. 53
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Vinklátová.
54. (55) Majetkoprávní operace
a)
koupě nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce
b)
kupní smlouva
c)
výpůjčka nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Sdělil, že situace byla komplikovaná. Dodal,
že bylo vypracováno několik znaleckých posudků obou stran. Výsledkem je kompromis ceny.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 850/21/RK
Majetkoprávní operace
a)
koupě nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce
b)
kupní smlouva
c)
výpůjčka nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- p. p. č. 603 o výměře 360 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce
Liberec XXIII – Doubí, č. p. 65, rod. dům,
- p. p. č. 604 o výměře 364 m2, zahrada,
- p. p. č. 762/3 o výměře 2546 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 762/14 o výměře 434 m2, trvalý travní porost,
vše v katastrálním území Doubí u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 107 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od manželů
Liberec, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 6.200.000 Kč (slovy: šest miliónů dvě stě tisíc korun českých),
refundace nebude uplatněna, předmětné nemovité věci jsou dotčeny plánovanou stavbou
„Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35“,
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,
c)

s výpůjčkou:
- p. p. č. 603 o výměře 360 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce
Liberec XXIII – Doubí, č. p. 65, rod. dům,
- p. p. č. 604 o výměře 364 m2, zahrada,
- p. p. č. 762/3 o výměře 2546 m2, trvalý travní porost,
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- p. p. č. 762/14 o výměře 434 m2, trvalý travní porost,
vše v katastrálním území Doubí u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 107
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, manželům
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1299/2021 mezi Libereckým krajem a manželi
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana:

2)

a)

a) předložit návrh na koupi nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

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

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana:
a)

předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny
příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,

b)

Termín: 30. 04. 2022
informovat příspěvkovou organizaci Krajskou správu silnic Libereckého kraje o přijatém
usnesení.

hlasování č. 54
pro
7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Vinklátová.

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

55. (56) Rozhodnutí o výběru dodavatele „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Sdělil, že se jedná o rekonstrukci střechy.
Mgr. Staněk doplnil, že vítězná firma byla přítomna na prohlídce střechy.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 851/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové
školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové
školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“ v souladu s ustanovením § 122 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka
SEADON s.r.o., se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín, IČO 28601505, za nabídkovou
cenu 11.950.176,69 Kč bez DPH, tj. 14.456.713,79 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/320/2021 mezi Libereckým krajem a společností SEADON
s.r.o., se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín, IČO 28601505
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 55
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (57) Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS „TDI - Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Uvedl, že opět bylo žádáno o vysvětlení nízké
nabídkové ceny.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 852/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS „TDI - Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“,
a to V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2, Ústí
nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143, za nabídkovou cenu 70.000 Kč
bez DPH, tj. 84.700 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/319/2021 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem
Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 56
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (58) Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS „BOZP - Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 853/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS „BOZP - Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro pozemní stavby – DNS“, a to účastníka IBR Consulting, s.r.o., se sídlem Sokolovská 352/215,
190 00 Praha Vysočany, IČO 25023446, za nabídkovou cenu 37.800 Kč bez DPH, tj. 45.738 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/316/2021
mezi Libereckým krajem a dodavatelem IBR Consulting, s.r.o., se sídlem Sokolovská 352/215,
190 00 Praha Vysočany, IČO 25023446
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 57
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (59) Rozhodnutí o výběru dodavatele „Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - objekt Ještědská 358/106 – stavba“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Sdělil, že byly obdrženy 3 nabídky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 854/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele „Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - objekt Ještědská 358/106 – stavba“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - objekt Ještědská 358/106 - 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 6.999.080,60 Kč bez DPH, tj. 8.468.887,53 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/127/2021, 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, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění
Termín: 15. 06. 2021
hlasování č. 58
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (60) Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS „TDI – Školy bez bariér - Střední škola strojní,
stavební a dopravní Liberec, Truhlářská 360/3 p. o. – objekt Ještědská 358/106“
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Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Konstatoval, že se jedná o stejný projekt jako
předchozí, Bylo obdrženo 6 nabídek. Dodal, že opět bylo žádáno o vysvětlení nízké nabídkové ceny.
Jedna firma byla vyloučena z důvodu nepředložení vysvětlení nízké nabídkové ceny.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 855/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS „TDI – Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební
a dopravní Liberec, Truhlářská 360/3 p. o. – objekt Ještědská 358/106“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka veřejné zakázky „TDI – Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební
a dopravní Liberec, Truhlářská 360/3 p. o. – objekt Ještědská 358/106“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby
– DNS“, a to společnost Building management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17,
500 03 Hradec Králové, IČO 28812999, dle ustanovení § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – zadavatel může vyloučit
účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna,
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební
a dopravní Liberec, Truhlářská 360/3 p. o. – objekt Ještědská 358/106“ 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, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46712143, za nabídkovou cenu 140.000 Kč
bez DPH (169.400 včetně DPH),
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/262/2021 mezi Libereckým
krajem a účastníkem V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb: Rooseveltova 1804/2,
400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46712143
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 59
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

60. (61) Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS „BOZP – Školy bez bariér - Střední škola
strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská 360/3 p. o. – objekt Ještědská 358/106“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 856/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele v DNS „BOZP – Školy bez bariér - Střední škola strojní,
stavební a dopravní Liberec, Truhlářská 360/3 p. o. – objekt Ještědská 358/106“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - objekt Ještědská 358/106“ 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. se sídlem: Jeronýmova 62/24, Liberec VII - Horní
Růžodol, 460 07 Liberec, 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/263/2021
mezi Libereckým krajem a účastníkem QM-4C, s.r.o., se sídlem: Jeronýmova 62/24, Liberec
VII - Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO: 09686380
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: 15. 06. 2021
hlasování č. 60
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
61. (62) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - papír - podsbírky
Staré tisky a Památník Jiřího Harcuby (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Sdělil, že se jedná o restaurování podsbírky a v této
oblasti dodavatelů není mnoho.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 857/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky
a Památník Jiřího Harcuby (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky a Památník
Jiřího Harcuby (Záchrana pokladů z depozitářů)“ část 1 - Staré tisky 1, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to účastníka GEMA ART International s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, Praha 1, Staré
Město, IČO 07687672, za nabídkovou cenu 2.660.000 Kč bez DPH, tj. 3.218.600 Kč včetně
DPH,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky a Památník
Jiřího Harcuby (Záchrana pokladů z depozitářů)“ část 2 - Staré tisky 2, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to účastníka GEMA ART International s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, Praha 1, Staré
Město, IČO 07687672, za nabídkovou cenu 2.570.500 Kč bez DPH, tj. 3.110.305 Kč včetně
DPH,
3.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky a Památník
Jiřího Harcuby (Záchrana pokladů z depozitářů)“ část 3 - Památník Jiřího Harcuby, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to účastníka GEMA ART International s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, Praha 1,
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Staré Město, IČO 07687672, za nabídkovou cenu 314.000 Kč bez DPH, tj. 379.940 Kč včetně
DPH,
schvaluje
1. smlouvu o dílo č. OLP/360/2020 pro část 1 mezi Libereckým krajem a společností GEMA ART
International s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, Praha 1, Staré Město, IČO 07687672,
smlouvu o dílo č. OLP/361/2020 pro část 2 mezi Libereckým krajem a společností GEMA ART
International s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, Praha 1, Staré Město, IČO 07687672,
3. smlouvu o dílo č. OLP/362/2020 pro část 3 mezi Libereckým krajem a společností GEMA ART
International s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, Praha 1, Staré Město, IČO 07687672
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
hlasování č. 61
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

62. (65) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování
- dřevěné sochy - podsbírky Dřevo - skulptury a Etnografická (Záchrana pokladů)“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 858/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - dřevěné
sochy - podsbírky Dřevo - skulptury a Etnografická (Záchrana pokladů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele části 1 veřejné zakázky „Restaurování - dřevěné sochy - podsbírky Dřevo
- skulptury a Etnografická (Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady
Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Brandl s.r.o.,
se sídlem Azalková 25, 102 00 Praha 10, IČO: 411 88 292, za nabídkovou cenu 1.104.000 Kč
bez DPH, tj. 1.269.600 Kč včetně DPH;
2. o vyloučení účastníka RE, s.r.o., se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2, IČO: 485 91
441 z části 2 veřejné zakázky „Restaurování - dřevěné sochy - podsbírky Dřevo - skulptury
a Etnografická (Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje
č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek - nesplnění zadávacích podmínek;
3.

o výběru dodavatele části 2 veřejné zakázky „Restaurování - dřevěné sochy - podsbírky Dřevo
- skulptury a Etnografická (Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady
Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Brandl s.r.o.,
se sídlem Azalková 25, 102 00 Praha 10, IČO: 411 88 292, za nabídkovou cenu 115.000 Kč
bez DPH, tj. 132.250 Kč včetně DPH;

schvaluje
1. smlouvu o dílo pro část 1 č. OLP/954/2021 mezi Libereckým krajem a společností Brandl s.r.o.,
se sídlem Azalková 25, 102 00 Praha 10, IČO: 411 88 292,
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smlouvu o dílo pro část 2 č. OLP/955/2021 mezi Libereckým krajem a společností Brandl s.r.o.,
se sídlem Azalková 25, 102 00 Praha 10, IČO: 411 88 292
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: 15. 07. 2021
hlasování č. 62
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

63. (66) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace – Domov
Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí – zdravotně kompenzační vybavení“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu.
Mgr. Richter nahlásil možný střet zájmů.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 859/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace – Domov Sluneční
dvůr, p. o. – Jestřebí – zdravotně kompenzační vybavení“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí - zdravotně kompenzační vybavení“ v souladu s článkem 3, části B,
Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, 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 Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky
Ing. Barbora Plischková, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Ing. Kos Pavel, ředitel Domova Sluneční dvůr, příspěvková organizace,
náhradník Bc. Alice Machatá, zástupce ředitele Domova Sluneční dvůr, příspěvková
organizace,
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schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/1392/2021
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: 15. 06. 2021
hlasování č. 63
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (68) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Spektrometr
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že ve lhůtě pro podání nabídek byla obdržena
pouze jedna nabídka.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 860/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Spektrometr (Záchrana
pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Spektrometr (Záchrana pokladů z depozitářů)“, v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka BAS Rudice spol. s r.o., se sídlem Rudice 94, 679 06 Rudice,
IČO: 16343875, za nabídkovou cenu 623.800 Kč bez DPH, tj. 754.798 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/960/2021 mezi Libereckým krajem a společností BAS Rudice spol. s r.o.,
se sídlem Rudice 94, 679 06 Rudice, IČO: 16343875
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 64
pro
8
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
M. Půta
65. (69) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – COV LK
pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že se jedná o prodloužení lhůt z důvodu
chybějícího pasportu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 861/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – COV LK
pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“ – dodatek č. 1
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Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3131/2020 veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů
a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o“ uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu analogicky s § 222
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
mezi Libereckým krajem a společností Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199,
460 14 Liberec 14, IČO: 27277577, jehož předmětem je prodloužení termínu pro předání konceptu
studie stavby ze 45 na 75 dnů a termínu pro předání finální verze studie stavby z 60 na 90 dnů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 65
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (70) Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy prostor pro speciálně pedagogické
centrum v Jablonci nad Nisou“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že se jedná o vícepráce spočívající
v doplnění umyvadel v ošetřovnách.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 862/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy prostor pro speciálně pedagogické centrum
v Jablonci nad Nisou“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3547/2020 uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
mezi Libereckým krajem a společností REVIST s.r.o., se sídlem Kurzova 2202/20, Stodůlky,
155 00 Praha 5, IČO 24815756, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 109.195,52 Kč bez DPH,
tj. 132.126,58 Kč včetně DPH a dále méněpráce ve výši 12.240 Kč bez DPH, tj. 14.810,40 Kč včetně
DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o 96.955,52 Kč bez DPH, tj. 117.316,18 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 66
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (71) Veřejná zakázka „Zpracování PD „Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“ – změna smlouvy a prodloužení lhůty
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že se jedná o změnu smlouvy a prodloužení
lhůt tj. do 23. 6. 2021 do 10.00 hodin.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 863/21/RK
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Veřejná zakázka „Zpracování PD „Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“ – změna smlouvy a prodloužení lhůty
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 11. 5. 2021 na 31. 5. 2021 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Zeyerova
čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“,
rozhoduje
o prodloužení lhůty pro podání nabídek na 23. 6. 2021 u zadávacího řízení veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ
pro tělesně postižené, Liberec“,
schvaluje
nový závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021
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: 31. 07. 2021
hlasování č. 67
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (72) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě TEREZA (k. ú.
Semily) s městem Semily a ČEZ Distribuce a.s.
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu.
Proběhla diskuze týkající se distribuce energií.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 864/21/RK
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě TEREZA (k. ú. Semily)
s městem Semily a ČEZ Distribuce a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na p. p. č. 470, ovocný sad, a p. p. č. 4151,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících se v k. ú. Semily, obci Semily
a evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu Libereckého kraje,
Katastrálního pracoviště Semily, v rámci projektu „Transformace zařízení Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková organizace“, ve vlastnictví města Semily, se sídlem Husova 82,
513 01 Semily, IČO 00276111 (budoucí povinný), spočívající v umístění, provozu, opravě
a údržbě zařízení distribuční soustavy (zemní kabel NN AYKY-J 3x240+120 mm2 a pojistková
skříň), kterou vybuduje ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02,
IČO 24729035 (budoucí oprávněný), za úplatu ve výši 13.950 Kč (slovy: třináct tisíc devět set
padesát korun českých), kdy část úplaty ve výši 7.050 Kč (slovy: sedm tisíc padesát korun
českých) uhradí Liberecký kraj (investor stavby TEREZA),
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předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IZ-12-4001300/SOBS VB/001 SM, Semily, Na Vinici, pč. 470 – přel. kNN a skříň,
č. j. OLP/1484/2021 mezi Libereckým krajem a městem Semily s ČEZ Distribuce, a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 68
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
b)

69. (73) Majetkoprávní operace – záměry pronájmu a změny pronájmu nebytových prostor
v budově „E“ v k. ú. Liberec
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že se jedná o pronájem kanceláří pro činnost
informačního střediska MMR a Úřadu vlády České republiky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 865/21/RK
Majetkoprávní operace – záměry pronájmu a změny pronájmu nebytových prostor v budově
„E“ v k.ú. Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. záměr změny nájemní smlouvy č. j. OLP/1345/2017 ze dne 7. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1
ze dne 31. 7. 2017 uzavřených s Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské
nám. 932/6, 110 00 Praha – Staré Město, IČO 66002222, jedná se o zúžení předmětu pronájmu
nebytových prostor o 1 kancelář (č. 3.10), předmětem pronájmu tedy zůstává 1 kancelář
(č. 3.09) o podlahové ploše 25,03 m2, nacházející se ve 3. NP budovy Liberec IV – Perštýn,
č. p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „E“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře
3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované
na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, za nájemné ve výši 1.050 Kč
bez DPH za m2/rok, na dobu určitou do 31. 12. 2023, s platností od 1. 8. 2021,
2.

záměr pronájmu nebytových prostor – 1 kanceláře (č. 3.10) o podlahové ploše 29,23 m2,
nacházející se ve 3. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná stavba
(budova „E“) jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního pracoviště Liberec, Úřadu vlády České republiky, se sídlem nábřeží Edvarda
Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha, IČO 00006599, za účelem administrativní
a kancelářské činnosti v rámci provozování informačního střediska Europe Direct, za nájemné
ve výši 1.050 Kč bez DPH za m2/rok, na dobu určitou tj. od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2025

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění záměrů
pronájmu na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 69
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Vinklátová.
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70. (74) Smlouva o zajištění činnosti editora údajů mezi Libereckým krajem a Správou železnic
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Miklík uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že editorské povinnosti jsou přeneseny
na Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správu železnic.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 866/21/RK
Smlouva o zajištění činnosti editora údajů mezi Libereckým krajem a Správou železnic
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o zajištění činnosti editora údajů č. OLP/1490/2021 mezi Libereckým krajem
a společnostmi Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město,
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 70
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

71. (75) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/21 - změna v kapitole 926 07 – poskytnutí
účelových dotací 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2021
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že žádostí bylo doručeno
dvojnásobné množství.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 867/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/21 - změna v kapitole 926 07 – poskytnutí
účelových dotací 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1)
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 162/21, kterým se
a)

snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji“, číslo akce 070200000000 s názvem „nespecifikované
rezervy programu“ ve výši 10.245.000 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
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Dolní
Rokytnice 15,
51244
Rokytnice
nad Jizerou

77

obnova
tesařských
prvků krovu
věže ks 10;
oprava
krytiny věže 300 000,00
m2
25;
obnova kříže
ks 1; obnova
makovice ks
1

De minimis

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)
Termín realizace
projektu

29,32

42,66

NE

60 000,00

NE

náhrobek
Andrease
Lissnera ks 1

1. 6.2021 - 31.10.2021

Osvobození
770, 47114
Kamenický
Šenov

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

1.3.2021 - 31. 8. 2022

Záchrana
Starého
hřbitova
v
Kamenickém
Šenově - 6.
etapa/ Záchrana
hrobky
obchodníka
se
sklem Andrease
Lissnera je další
Občanský
krok k celkové
1 spolek
obnově Starého
. SONOW/
hřbitova v K
Spolek
Šenově. Jeho stav
je velmi špatný,
povrch kamene je
degradovaný a
statika
je
narušená.
Na
projektu se podílí
partneři
z
Rheinbachu (D)
a ČNFB.
Obnova
havarijního
stavu horní části
věže kostela sv.
Římskokatoli Archanděla
v
cká farnost Michaela
Rokytnici nad
2 Rokytnice
Jizerou/Zachová
. nad Jizerou/ ní a obnova
Církevní
kulturní památky
organizace
kostela
sv.
Archanděla
Michaela
v
Rokytnici
nad
Jizerou

IČ/n
ar.

Dotace
v
maximální výši
(Kč)

Název projektu/
Sídlo/bydliště
účel projektu

26986353

Příjemce/
forma

49295888

Poř. číslo

2)

„7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“, v úhrnném objemu
10.245.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, v úhrnném objemu
10.245.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:

28,98

Františka
Balatky 132,
46822
Železný Brod

78

NE

Restaurátorská
obnova stropu
kaple
sv.
Vojtěcha
v
Huti/Zachování
a
obnova
nemovité kulturní
památky a její
restaurování.

doplnění
chybějící
omítky stropu
m2
18;
restaurátorsk
á
obnova
stropu kaple 120 000,00
m2
45,6;
restaurátorsk
á
obnova
stropu
presbytáře m2
29,3

NE

21,82

1.5.2021 - 31.12.2021

Římskokatoli
cká farnost
Krásná (dříve
4
Šumburk.
Jistebsko)/
Církevní
organizace

restaurování
a
rekonstrukce
vitrají
m2
13,9,
restaurování 300 000,00
a
rekonstrukce
keramického
pláště - stěna
objektu ks - 2;

60254408

3
. Nepodnikající
FO

Vzorkovna
malírny
okenních skel
Okrouhlá
restaurátorské
práce v objektu
na
pozemku
parc. č. 563 etapa
2021/
Restaurování a
obnova vitrají a
keramického
pláště
objektu
výstavní
věže
vzorkovny podle
restaurátorských
záměrů,
zpracovaných
Jaroslavem
Skuhravým
a
MgA. Tomášem
Otoupalem
a
podmínek
rozhodnutí
Městského úřadu
Nový Bor.

6.5.2021 - 31.12.2021
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12,80

okna 2. NP ks
8; kamenná
dlažba
m2
300 000,00
216; vnější
omítky
m2
168

13,64

260444
Stvolínky 53,
47102
Stvolínky

79

ANO

300 000,00

m2

NE

obnova
střešní
krytiny
270

1.3.2021 - 31.12.2021

Náměstí
Republiky
193, 47201
Doksy

00524751

Zámek Doksy Obnova střechy
jižního křídla a
krčku
u
schodišťové
věže - etapa pro
rok 2021/ Na
části
střechy
jižního křídla a
spojovacím krčku
budou opraveny
5 Město Doksy/ poškozené části
krovu, obnoveno
. Obec
laťování
a
klempířské prvky
a
položena
krytina
dle
požadavků
orgánů
státní
památkové péče.
Celkově
bude
obnovena krytina
o výměře cca 270
m2.
Zámek
Stvolínky
obnova nádvoří/
Dokončení
výměny oken ve
2.NP.
Bude
zahájena další
etapa oprav, a to
„Obnova
Obec
6
nádvoří“, která
Stvolínky/
spočívá v obnově
.
Obec
odvodnění
nádvoří a znovu
položení
dláždění. Dále ve
výměně a repasi
oken a dveří v
přízemí nádvoří,
v opravě fasády v
přízemí nádvoří.

1.4.2021 - 30.11.2021
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80

49,41

restaurování
vstupních
dveří ks 1;
odstranění
88 000,00
statické
poruchy na
zdivu chlévů
ks 1

29,55

NE
NE

1.3.2021 - 31.12.2021

sanační
omítka
170 000,00
včetně soklu
m2 177

1.6.2021 - 30.11.2021

37,

49295870

Odstranění
vlhkosti
z
Římskokatoli konstrukce
cká farnost objektu kostela
Bozkov
8 Zlatá
sv. Martina –
51213
IV.
Etapa/
. Olešnice/
Bozkov
Zachování
a
Církevní
obnova nemovité
organizace
kulturní památky,
vnitřních omítek.
Pokračující
oprava areálu
fary čp. 28 u
kostela
sv.
Vavřince ve Vsi/
Odstranění
9
statické poruchy
. Nepodnikající na klenbě chlévů,
FO
restaurování
historických
vstupních dveří
obytné budovy
fary

49,99

1.5.2021 - 31.10.2021

37,

15045455

Záchrana
Římskokatoli vzácných
cká farnost bozkovských
Bozkov
7
varhan - IX.
51213
Bozkov/
Etapa/
.
Bozkov
Církevní
Zachování
a
organizace
obnova nemovité
kulturní památky.

osazení
vzdušnic
manuálu,
positivu
a
dvou pedálů
ks 4; osazení
píšťalnic ks
24;
výroba
klínového
měchu ks 1;
projekce
a
stavba
měchového
postamentu
250 000,00
ks
1;
rekonstrukce,
restaurování
a
montáž
vzduchové
soustavy ks 1;
dílčí
rekonstrukce
a
montáž
hrací
soustavy ks 1;
dílčí montáž
registratury
ks 1

NE
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16,50

81

ANO

povlaková
krytina
300 000,00
břidlice m2
470,2

NE

Masarykovo
náměstí 82,
51401
Jilemnice

1.3.2021 - 30.11.2021

29,87

1.3.2021 - 30.9.201

Masarykovo
náměstí 138,
47141 Dubá

krytina
z
bobrovek,
korunové
krytí m2 297;
oprava
střešních
275 000,00
vikýřů
volská oka ks
5; oprava a
úprava
komínů ks 2

260479

Dřevčice čp.42,
VÝMĚNA
STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ/
Účelem projektu
je
záchrana
nemovité kulturní
památky
před
dalšími
destrukcemi.
Spočívá
Město Dubá/ především
ve
výměně
a
Obec
sjednocení
střešní krytiny a
komínů. Památka
s věží je ústřední
stavbou
vsi
Dřevčice,
nahrazuje
obvyklou
dominantu
českých vesnickostel.
Výměna krytiny
ZŠ Komenského
v Jilemnici - III.
Etapa/ Celková
rekonstrukce
věže a pravého
Město
křídla
střechy
budovy školy čp.
Jilemnice/
288
v
Obec
Komenského
ulici v Jilemnici,
na
pozemku:
stavební parcela
č. 77 v k.ú.
Jilemnice.

275808

11.

10.
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166 404,00

49,01

NE

1.6.2021 - 15.11.2021
26,37

restaurování
oltáře ks 1

260401

82

75 000,00

a

NE

Brniště 102,
47129
Brniště

oprava
renovace
pomníků
2021 ks 3

2.3.2021
15.11.2021

Rumjancevov
a
1362,
46001
Liberec

44224371

12.
13.
14.

Oprava
a
renovace
pomníků 2021/
Oprava
a
renovace
pomníků 2021
Restaurování
oltáře
kaple
Navštívení
Panny
Marie
Velký Grunov Obec Brniště/ 1.etapa/
Restaurování
Obec
velmi poničeného
pozdně
barokního oltáře
Kaple Navštívení
Panny Marie.

Židovská
obec Liberec/
Církevní
organizace

29,76

12.4.2021 - 31.12.2021

Sad
5.
května 127,
47154
Cvikov

63778122

Obnova fasád
Římskokatoli kostela sv. Jiří v
cká farnost Chlumu u Dubé
III.
Etapa/
Pavlovice/
Pokračující
Církevní
obnova
fasád
organizace
kostela sv. Jiří v
Chlumu u Dubé.

Doplnění
zdiva
hlavních
a
kordonových
říms cihlami
m3
0,8;
Oprava vněj.
omítek III do
50 %, štuk na
100 % plochy
m2 222,52;
Oprava vněj.
omítek V do 160 000,00
50 %, štuk na
100% plochy
m2
29,56;
Pokrytí říms
do 30 cm
krytinou
bobrovkou atypické
vyskládání
vč.
maltového
lože m 7

NE
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83

29,31

výměna
střešní
krytinybřidlice m2
100; prkenné
bednění m2
65;
oprava
99 000,00
historické
kamenné zdi
m2
10;
tesařské
konstrukce,
tesané trámy
m3 1,7

21,07

ANO
NE

29.3.2021 - 15.11.2021

krytina
vláknocemen
tová
m2
341,66;
220 000,00
oprava
pískovcové
hlavice
komína ks 1

1.5.2021 - 31.10.2021

17.

Nepodnikající
FO

Rekonstrukce
střechy altánu u
č. p. 4030 ve
Frýdlantu/
záchrana
a
obnova kulturní
památky

27,65

18.6.2021 - 31.10.2021

Výměna střešní
krytiny
na
objektu
č.
p.
OPTIMAL
135,
ul.
spol s r.o./
Sloupská
Sloupská, Nový
135, 47301
společnost
Bor/
Výměna
Nový Bor
s ručením
střešní krytiny na
omezeným
památkově
chráněném
objektu

43223524

16.

15.

Nepodnikající
FO

Oprava nosných
konstrukcí,
pavlače a další s
tím související
práce
na
venkovském
domě
ve
Volfarticích č. p
124
pokračující
akce
obnovy
Zachování
a
obnova nemovité
kulturní památky
venkovské
usedlosti
Volfartice č. p.
124.

nátěr
stěn
vnějších, slo.
1-2, vápenný,
nová omítka
m2 17,952;
nátěr
spár
vápennou
barvou
m
148,7;
dřevěné
bednění
s
125 000,00
přelištováním
2
spár
m
39,2077;
nátěr
tesařských
konstrukcí
zabarvený
např.
Karbolineum
Extra
m
145,1916

NE
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24,15

rákosový
strop včetně
omítek
m2
47,85;
vápenné
omítky
m2
184,13;
podlaha
cihelná
m2
90 000,00
33,13;
podlaha
dřevěná
včetně nátěru
m2
77,93,
repasování
dřevěných
podlah
m2
30,6

9,48

84

NE
NE

20.

Nepodnikající
FO

Rekonstrukce
chalupy č. p. 55 3. etapa/ 3. etapa
rekonstrukce
chalupy - vnitřky,
tzn. podlahy a
podlahové
konstrukce,
stropy a stěny úpravy povrchů,
restaurování a
rekonstrukce

3.5.2021 - 15.11.2021

Hrnčířská
721/44,
47001 Česká
Lípa

1.3.2021 - 15.11.2021

18.

kostel Narození
Panny Marie,
Česká Lípa oprava štítu a
kamenických
prvků
štítu/
Obnova nemovité
kulturní památky

19.

Římskokatoli
cká farnost děkanství
Česká Lípa in
urbe/
Církevní
organizace

NE

oprava
venkovní
fasády
objektu m2
84;
restaurování 200 000,00
vrcholového
kříže ks 1;
restaurování
kamenických
prvků ks 6

Kostel
14.
svatých
pomocníků
Jánské
Krompach
kameny
Krompach
restaurování
175, 47157
Johannisstein
vitrážových
Krompach
, z.s./ spolek
oken - 2. etapa/
Zachování
a
obnova nemovité
kulturní památky

1.5.2021 - 31.10.2021

20,76

26601737

vitrážové
okno ks 5;
mechanické
čištění
m2
14,3; vyjmutí
vitráží
z
ostění
m2
14,3; sejmutí
kopií
olověných
40 000,00
sítí m2 14,3;
opětovné
složení
do
olověných H
profilů
m2
14,03;
závěrečná
montáž
vitráží
m2
14,03

48282189
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68,37

truhlářské
práce kpl 1

55,61

I.
etapa
restaurování
varhan
v
interiéru kostela
sv. Archanděla
Michaela
ve
Smržovce/
V
první
etapě
restaurátorského
záměru
půjde
především
o
bližší průzkum a
inventarizaci
zbylých píšťal,
revizi klaviatur a
průzkum
referenčních
nástrojů.

restaurování
druhého
manuálu
a 245 000,00
hracího stolu
kpl 1

85

NE
NE

300 000,00

NE

Mimoňská
228, 47123
Zákupy

1.3.2021
15.11.2021

-

NE

restaurování
vitrážových
220 000,00
výplní oken
ks 2

62237713

55,81

1.5.2021 - 30.12.2021

24.

spolek

restaurování
omítek stropu 286 850,00
m2 102

1.5.2021 - 31.8.2022

23.

Římskokatoli
cká farnost děkanství
Zákupy/
Církevní
organizace

Hrnčířská
721/44,
47001 Česká
Lípa

62237837

Římskokatoli
cká farnost
Volfartice/
Církevní
organizace

Nádražní
106, 47124
Mimoň

48282260

22.

21.

Římskokatoli
cká farnost
Brniště/
Církevní
organizace

Restaurování a
oprava
vnitřních
omítek stropu
kostela
sv.
Mikuláše
v
Brništi - III.
Etapa/ záchrana
a
obnova
nemovité kulturní
památky
Restaurování
vitráží kostela
sv.
Petra
a
Pavla,
Volfartice
/
Záchrana
a
obnova nemovité
kulturní památky
Restaurovaní
bočního oltáře Děkanský kostel
sv. Fabiána a
Šebestiána
v
Zákupech
(1.
etapa)/ Jedná se
o
celkové
restaurování
havarijního stavu
bočního oltáře s
ostatky sv. Felixe
v kostele sv.
Fabiána
a
Šebestiána
v
Zákupech

1.4.2021 - 15.11.2021
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70

28,70

výměna
střešní
krytiny
m2
655,364;
300 000,00
výměna
vikýřových
oken ks 22

10,33

NE

nad

NE

-

NE

Táhlo
z
helikální
výztuže
m
117; Oprava
nátěru
m2 160 000,00
160;
Oplechování
střechy z Cu
plechu m2 45

1.3.2021 - 31.12.2021
37,03

1.8.2021
15.11.2021

46749527

73,

86

montáž
dřevěného
185 170,00
šindele a latí
m2 122

ANO

Horní
náměstí
46334
Hrádek
Nisou

18,72

15.6.2021 - 15.12.2021

Rekonstrukce
střechy objektu
č. p. 67 „Azyl“ v
Hrádku
nad
Nisou
II.
Město
Etapa/
Hrádek nad Zachování
a
Nisou/ Obec obnova nemovité
kulturní památky
objektu č. p. 67 v
Hrádku
nad
Nisou.

obnova
střešního
pláště ks 1;
oprava
a
statické
300 000,00
zajištění
střešní nosné
konstrukce ks
1

1.3.2021 - 31.12.2021

Oprava střechy
Římskokatoli a sanace trhlin
cká farnost kostela
sv.
Děkanská 87,
děkanství
Mikuláše
v
51101
Turnově/
Turnov/
Turnov
Zachování
a
Církevní
obnova nemovité
organizace
kulturní památky.

49294067

Záchrana
objektu
–
nemovité
kulturní
památky
–
venkovský dům
č.p.
15
Kryštofovo
Údolí I. etapa
část E statické
zajištění střešní
Nepodnikající nosné
FO
konstrukce
a
obnova/
Zachování
a
obnova nemovité
kulturní památky
venkovského
domu
č.p.
15střešního
pláště
oprava střešní
Římskokatoli krytiny kostela
cká farnost sv. Martina v Děkanská 85,
Dolním Oldříši 46401
Bulovka/
II.
Etapa/
Frýdlant
Církevní
záchrana
a
organizace
obnova nemovité
kulturní památky

262854

28.

27.

26.

25.
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29,48

Restaurování
sousoší ks 1

37,31

87

1.6.2021 - 15.11.2021
3.5.2021 - 30.11.2021
-

62012657

46,98

Oprava
fasády
1000

11,99
%

m2 300 000,00

NE

náměstí T. G.
Masaryka 1,
470 36 Česká
Lípa

Krytina
z
bobrovek m2
185 258,00
105; střešní
2
latě m 105;

ANO

Oprava fasády
Město Česká Kavárny Union/
Zachování
a
Lípa/ Obec
obnova nemovité
kulturní památky

69 000,00

1.4.2021
15.11.2021

Obnova
Římskokatoli střešního pláště
sv.
cká farnost kostela
Požárníků
Václava
v
120, 47141
Deštná/
Deštné,
III.
Dubá
Církevní
Etapa/ Výměna
organizace
střešní krytiny,
výměna laťování

62237977

Restaurování
sousoší Kalvárie
Římskokatoli v Horní Branné/
cká farnost Památka bude
transferována do Horní Branná
Horní
restaurátorské
2,
51236
Branná/
dílny, kde bude Horní Branná
Církevní
proveden
organizace
komplexní
restaurátorský
zásah.

NE

výměna
střešní
krytiny
m2
193; montáž
300 000,00
laťování m2
193; oprava
vyzdění
komínů m3 4

NE

Obnova
památkově
chráněné
budovy
na
objektu č. p. 3 v
obci
Česká
Lípa/ Zachování
a
obnova
nemovité kulturní
památky

1.5.2021 - 15.11.2021

28,95

1.4.2021 15.11.2021

33.

32.

31.

30.

Nepodnikající
FO

oprava
historického
zděného
komínu ks 1;
oprava vněj.
omítek V, do
80 % m2
234,7;
oprava,
doplnění
štukové
255 000,00
profilace štítu
- letopočet ks
1; dodávka a
montáž
atypický
střešní
výlezák
450/600, vč.
povrchové
úpravy ks 1

260428

29.

Nepodnikající
FO

Odstranění
havarijního
stavu
historického
hlavního
komínu
a
obnova
fasád
severozápadní a
jihozápadní
strany obytného
stavení
zemědělské
usedlosti
v
Chlumu č. p. 47
–
pokračující
akce
obnovy/
Celková obnova
obytného stavení
zemědělské
usedlosti
v
Chlumu č. p. 47

NE
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300 000,00

4,53

28,67

Fügnerova
1054, 46601
Jablonec nad
Nisou

obnova dveří
ve
vstupní 257 916,00
hale ks 6

25,53

88

NE
ANO

obnova oken
138 808,68
ks 47

NE

Husova 82,
51301 Semily

3.5.2021
15.11.201

náměstí Míru
1,
47301
Nový Bor

260771

-

NE

m2

29,95
%

48282316
krytina
1377

210 000,00

1.5.2021 - 31.8.2022

37.

Tělocvičná
jednota Sokol
Jablonec
n.Nisou/
zájmový
spolek

m2

1.3.2021 - 31.8.2022

36.

Město
Semily/ Obec

fasáda
352

276111

35.

Město Nový
Bor/ Obec

Sloupská
272, 47301
Nový Bor

60252260

34.

Římskokatoli
cká farnost
Nový
Bor/
Církevní
organizace

Obnova fasády
na
kostele
Nanebevzetí
Panny
Marie
Nový
Bor/
Obnova fasády a
klempířských
prvků z důvodu
rehabilitace
kostela
v
centrální
části
památkové zóny
na náměstí Míru.
Obnova střešní
krytiny
na
radnici
č.p.1,
Nový
Bor/
Zachování
a
obnova nemovité
kulturní památky
Obnova oken a
vstupních dveří
krematoria
Semily/Účelem
projektu
je
obnova kulturní
památky
funkcionalistické
stavby
krematoria.
Revitalizace
sokolovny
obnova vnějšího
pláště (vstupní
portál),
dochované
podlahy
ve
vstupní hale a
kamenných
schodišť,
a
obnova dveří ve
vstupní
hale/
Zachování
a
postupná obnova
nemovité kulturní
památky

1.6.2021 - 15.11.2021
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Rekonstrukce
vnějšího
69 600,00
pláště budovy
2
m 107,6

29,49

oprava
zděné
části
přízemí
domu čp 76,
Křížová,
Žel.
Brod/
Stabilizace
a
záchrana
kulturní památky,
zajištění statiky
severní přízemní
části

přezdívání
kamenného
zdiva
m3
7,829;
základy pod
obvodovým
zdivem
m3
9,786;
vyrovnání
200 000,00
podkladu
vnějších stěn
maltou
m2
7,3; okapový
chodník
z
žulových
odseků
m2
12,725

27,11

89

NE
NE

1.4.2021 - 30.10.2021

II.
etapa
rekonstrukce
památkového
objektu Desná
I., Údolní 2,
původní
hostinec,
katalogové
č.1000120997/
Rekonstrukce
vnějšího pláště
budovy

40.

FO

30,00

1.7.2021 - 30.11.2021

39.

Nepodnikající
FO

čištění
a
ochranný
nástřik
roubení
a
doplnění
výmazů m2
254; doplnění
konopných
116 634,00
výplní
m2
150; hliněný
podhoz
m2
152;
výplň
hliněná hrubá
s řezankou m2
220

1.5.2021 - 31.12.2021

38.

Nepodnikající
FO

Oprava
venkovské
usedlosti č. p.
19, závěrečná
etapa - severní a
západní str. opr.
roubení/
příprava
dřevěného
roubení
na
sanační
a
dezinsekční
ošetření, ochr.
konzervační
nátěr,
opravy
spár a jejich
nabílení

NE
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49,42

obnova
a
rehabilitace
poloviny
150 000,00
presbytáře
Riedelovy
hrobky ks 1

50,00

výměna oken
ks 6; položení
nové prkenné
podlahy ve
světnici m2
26,62; nová
hliněná
omítka stěn a
stropu
ve
světnici m2
153,2;
vyspárování
300 000,00
roubené
obvodové
konstrukce m
169,45; nátěr
bednění
střešního štítu
v kombinaci
krycích barev
tmavě zelené
(prkna)
a
lomené bílé
(latě) m2 22,4

28,59

15.6.2021 - 30.9.2021

obnova
vnitřních
omítek
a 300 000,00
výmalby m2
100

90

1.3.2021
31.12.2021

NE

1.7.2021 - 31.12.2021

NE

-

60253835

II.
etapa
rekonstrukce
venkovského
domu č. p. 11
(udržovací
práce)/ Účelem
projektu
je
obnova
a
zachování
Všeň/
Všeň
10,
kulturních
a
51265 Všeň
historických
hodnot objektu,
které přispějí k
celkové
rehabilitaci
kulturní památky
venkovského
domu č. p. 11 v
obci Všeň.

43.

Obec
Obec

Krkonošská
318, 46861
Desná

276278

42.

Město Desná/
Obec

Lučany nad
Nisou 484,
46871
Lučany nad
Nisou

262307

41.

Římskokatoli
cká farnost
Lučany nad
Nisou/
Církevní
organizace

Restaurování
části vnitřních
omítek kostela
Navštívení
Panny Marie v
Lučanech nad
Nisou
včetně
restaurování
původní
šablonové
výmalby/
Obnova původní
šablonové
výmalby kostela
restaurátorsky,
prostor na straně
kazatelny a pod
kůrem
Restaurování
poloviny
presbytáře
Riedelovy
hrobky/
7.2.
Obnova nemovité
kulturní památky

NE
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50,00

socha ks 1

49,11

NE

sloup
se
sochou Panny 44 419,00
Marie ks 1

NE

29,79

1,

Husova 490,
46802
Rychnov u
Jablonce nad
Nisou

91

48 000,00

NE

Sychrov
46344
Sychrov

NE

-

oprava
štítové vazby
134 000,00
ks 2; oprava
úžlabí ks 2

30.6.2021 - 15.12.2021

46749179
60254530

16,27

1.7.2021
27.10.2021

47.

Město
Rychnov
u
Jablonce nad
Nisou/ Obec

žaluziová
okna
zvonového
patra ks 8; 65 000,00
elipsovitá
okna ve věži
ks 5

3.5.2021 - 30.11.2021

46.

Obec
Sychrov/
Obec

Příchovice
38,
46848
Kořenov

263222

45.

Římskokatoli
cká farnost
Polubný/
Církevní
organizace

Jítrava
98,
46353
Rynoltice

262552

44.

Římskokatoli
cká farnost
Jítrava/
Církevní
organizace

Obnova okenic
zvonového
patra a obnova
elipsovitých
oken věže na
kostele
sv.
Pankráce
v
Jitravě/
Zachování
a
obnova nemovité
kulturní památky.
Oprava štítové
vazby krovu a
úžlabí střechy
kostela
Narození
sv.
Jana
Křtitele/Zachov
ání a obnova
nemovité kulturní
památky.
Restaurování
sloupu se sochou
Panny Marie ve
Třtí/
Restaurování
památky - Sloupu
se sochou Panny
Marie
Restaurování
sochy sv. Jana
Nepomuckého v
Rychnově
u
Jablonce n/N/
Restaurování
sochy
světce
včetně ochrany
před
povětrnostními
vlivy.

30.6.2021 - 15.12.2021

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 18.05.2021

fasáda
292,5

238 692,82

29,74

plocha střešní
krytiny
m2 109 400,00
250

25,35

1.7.2021 - 15.12.2021

Volyňská
1190/3a,
100000 Praha
10 - Vršovice

92

m2

ANO

-

Obnova fasády
na domě č. p.
100, Nový Bor/
Zachování
a
obnova nemovité
kulturní památky
Rekonstrukce
střechy chalupy
č.
p.
94/
Demontáž dožilé
krytiny
z
asfaltových pásů,
tesařské
vysprávky krovů,
oprava a výměna
bednění, oprava
štítů

NE

29,30

1.7.2021 - 15.11.2021
dřevěná
mansardová
římsa m 8,5;
zdivo komínů
268 528,00
m3
0,5;
krytina
vláknocemen
t m2 249,7

NE

51.

Nepodnikající
FO

Obnova střešní
krytiny,
klempířských
prvků, oprava
komínů, obnova
římsy na domě
č. p. 189, Nový
Bor/ Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

1.6.2021
30.9.2021

CITOS ČR
s.r.o./
společnost
s ručením
omezeným

39,65

1.5.2021 - 1.11.2021

50.

49.

Nepodnikající
FO

oprava krovu
(délka
hřebene bm)
m 5,3; nová
střešní
263 555,60
krytina
m2
95,4;
podokapní
žlaby m 10,6

26451557

48.

Nepodnikající
FO

STATICKÉ
ZAJIŠTĚNÍ
OBJEKTU čp.4
v
Dřevčicích,
obec Dubá OBNOVA
STŘECHY,
2.etapa/
Záchrana
nemovité kulturní
památky. V roce
2020 byla s
pomocí dotace
LK provedena 1.
etapa
opravy
střechy.
Zbylá
část je stále
zaplachtována,
ale
to
stále
dostatečně
nebrání
destrukcím, které
se mohou týkat i
již provedených
oprav v nižších
podlažích.

NE
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Celkem

3)

čís.

28,85

NE

pískovcový
kvádr
27x25x60 ks
166;
restaurování
portálu
tmely ks 1; 285 763,90
zhotovení a
montáž
zastřešení
studny
s
rumpálem
kompl 1

1.5.2021 - 31.8.2022

52.

Nepodnikající
FO

Rekonstrukce
oplocení areálu,
vstupní brány a
navazujících
konstrukcí,
obnovu
rumpálu
studny,
restaurování
vnitřního
portálu
Venkovského
domu - Stará
pošta
v
Zahrádkách u
České
Lípy/
Zvýraznění
hodnoty
ojedinělého
areálu KP a její
prezentace jako
solitérní stavby
ve
veřejném
prostoru,
zabezpečení
objektu i studny
proti devastování
vandaly,
povětrnostními
vlivy
a
znehodnocení
proinvestovanýc
h
prostředků,
záchrana
narušeného
portálu

10 245 000,00

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže uvedeným subjektům
z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace programu
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji:
Název
projektu

Žadatel

Sídlo/bydlišt Právní
ě
forma

93

IČ/datum Požadovaná
narození dotace v Kč
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1.

Celková
rekonstrukce
a
statické
zajištění
vnitřních
tesařských
Happy
konstrukcí a
s.r.o.
obnova
střešního
pláště bývalé
sýpky
u
zámku
Lemberk

2.

Odstranění
havarijního
stavu roubení
venkovské
usedlosti ev.č.
15, Pihel

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

214 000,00

3.

Havarijní
oprava
roubeného
stavení Hrubá
Horka 12 z 1.
pol. 19. století,
II. etapa

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

112 977,00

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

300 000,00

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

300 000,00

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

206 000,00

4.

5.

6.

Říčanova
Společnost s
Materials 19/753, 169
ručením
27204821 300 000,00
00 Praha 6 omezeným
Břevnov

Obnova
fasády,
zděných
vnitřních
částí, podlah,
vnitřních
omítek
a
štuků,
opatření proti
vlhkosti
u
klasicistního
domu
Cvikovská 40,
Sloup
v
Čechách
Obnova
střešní krytiny
včetně
klempířských
prvků
na
domě č. p. 137,
Nový Bor
Oprava
světnice
chalupy
venkovská
usedlost č. p.
50 Nová Ves
nad Popelkou
- 1. etapa

94
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7.

8.

9.

III.
etapa
rekonstrukce
podstávkovéh
o domu Víska
, ev.č.1.
Oprava
zastavení č. 2,
5, 6, 7, 8, 9 a 13
křížové cesty
na
horu
Tábor,
Lomnice nad
Popelkou - 1.
etapa
Obnova
venkovních
fasád kostela
Narození
Panny Marie v
Dubnici - VI.
etapa

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

Husovo
náměstí
6,
Město Lomnice nad
512
51
Popelkou
Lomnice nad
Popelkou

Římskokatolická
farnost Dubnice

Kostel sv. Jiří

10 v Dobranově - Římskokatolická
oprava fasády farnost Dobranov
.
-7. etapa
Oprava
střešní krytiny
11 kaple u kostela Římskokatolická
sv. Petra a farnost Mimoň
.
Pavla
v
Mimoni.
Obnova
12 roubení
podstávkovéh
.
o domu - I.
etapa
Dům čp. 34 v
Horní Branné
oprava
13 střechy,
.
komínů
a
související
práce
Obnova oken
sv.
14 kostela
Římskokatolická
Václava
v
farnost Harrachov
.
Harrachově I. etapa
Oprava sochy

15 sv.
Jana
OBEC BĚLÁ
Nepomuckého
.
v obci Bělá

300 000,00

Obec,
městská část
00275905 72 132,16
hlavního
města Prahy

Nádražní
Církevní
106, 471 24
organizace
Mimoň

63778491 245 222,00

Hrnčířská
721/44, 470 Církevní
01
Česká organizace
Lípa

62237811 220 000,00

Nádražní
Církevní
106, 471 24
organizace
Mimoň

49864041 125 809,00

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

230 000,00

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

150 000,00

Harrachov
Církevní
213, 512 46
organizace
Harrachov

49295896 130 000,00

Obec,
Bělá 142, 514 městská část
00275603 94 556,00
01 Bělá
hlavního
města Prahy

95
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Obnova
nemovité
16 kulturní
památky - fara
.
v
Křížlicích
čp. 77, II.
etapa

Farní
sbor
Českobratrské
církve evangelické v
Křížlicích

Křížlice 127,
514
01 Církevní
Jestřabí
v organizace
Krkonoších

45598665 229 000,00

Obnova
střechy fary v
Římskokatolická
17 Železném
farnost děkanství
Brodě - Fr.
.
Železný Brod
Balatky č. p.
132

Františka
Balatky 132, Církevní
468
22 organizace
Železný Brod

43256848 240 000,00

FARNÍ
SBOR
ČESKOBRATRSK
18 Oprava altánu É
CÍRKVE
-zimní
EVANGELICKÉ
.
zahrady
NOVÉ
MĚSTO
POD SMRKEM

Blahoslavova
325, 463 65 Církevní
Nové Město organizace
pod Smrkem

44224061 135 789,00

19 Areál domu č.
p. 17 Stanový
.

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

300 000,00

Obnova
kovaných
mříží a izolace
20 základového
zdiva secesní
.
vily V Nivách
977/10
Jablonec nad
Nisou

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

300 000,00

Dílčí oprava
kostela
sv.
21 Jakuba
Obec Košťálov
Většího
v
.
Košťálově
2021

Obec,
Košťálov
městská část
201, 512 02
00275841 55 000,00
hlavního
Košťálov
města Prahy

Dokončení
obnovy
22 vnějšího pláště
Beranova
.
hostince
v
Trávníčku

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

96

179 000,00

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 18.05.2021
Obnova vnější
fasády
a
sanace trhlin
23
Římskokatolická
zdiva kostela
farnost Bzí
.
Nejsvětější
Trojice ve Bzí
-I. etapa

Františka
Balatky 132, Církevní
468
22 organizace
Železný Brod

60252481 220 000,00

Blatečky čp.
13Celková
obnova
objektu - I.
24 etapa (oprava
obvodového
.
roubení
obytné
světnice
v
severovýchod
ní části 1. NP)

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

296 000,00

25 Chalupa čp. 98
Bělá
.

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

40 000,00

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

50 000,00

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

58 956,00

Restaurování
schodiště
a
obnova
28
vstupních
.
dveří na domě
č. p. 149, Nový
Bor

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

60 000,00

Obnova
hliněných
vymazávek
roubení,
29 nátěry
dřevěných
.
konstrukcí a
obnova povalů
sýpky
v
Blíževedlech

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

285 000,00

Výměna
vchodových
dveří a oprava
26 venkovní
omítky u RD
.
čp.
108
Zvědavá
ulička,
Jilemnice
Obnova
podlah
a
27 okenních
výplní č. p.
.
207, Železný
Brod
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Rekonstrukce
hospodářskéh
30 o
stavení
(stodoly)
.
Rynoltice č. p.
64, Rynoltice

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

150 567,00

Revitalizace
stávající
31 střešní krytiny
na
objektu
.
Pavličky, č. p.
6, obec Tuhaň

Nepodnikajíc
í
fyzická
osoba

129 685,50

Oprava
severní fasády
Komenského
Římskokatolická
32 +
Církevní
oprava
51401
farnost - děkanství 3,
organizace
stěnového
.
Jilemnice
Jilemnice
pískovcového
soklu

15045790 143 500,00

5 873 193,66

Celkem

Liberecká
76, 46334
Hrádek
nad Nisou

98 910,55

oprava krytiny
57,66
m2 76,72

300 000,00
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De minimis

realizace
Termín
projektu

IČ/nar.

Podíl
dotace
z celkových způsob.
výdajů (%)

oprava omítek m2
15;
tesařské
70,00
konstrukce
m
28,1

NE

Římskokatolická
farnost
Hrádek nad
Nisou/
Církevní
organizace

Dotace
v maximální
výši (Kč)

NE

Horní
Řasnice
Obec Horní
230,
Řasnice/
46401
Obec
Horní
Řasnice

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

1.3. 2021 - 31. 8. 2022

Oprava části
stropu kostela,
Horní Řasnice/
Oprava
nemovité
památky Kostel
Neposkvrněnéh
o početí Panny
Marie v Horní
Řasnici
Oprava věže
kostela
sv.
Bartoloměje,
Hrádek
nad
Nisou: I. etapa
- kříž a báň/
Zachování
a
obnova
nemovité
kulturní
památky

Sídlo/
bydliště

672041

Název
Příjemce/
projektu/ účel
forma
projektu

1.5.2021 - 30.11.2021

2.

1.

č.

se zařazením následujících projektů, které splnily podmínky programu 7.2 Záchrana a
obnova památek v Libereckém kraji, avšak nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání
finančního objemu určeného pro vyhlášení programu, do zásobníku projektů v pořadí
dle výše bodového ohodnocení ze souhrnného seznamu projektů a s poskytnutím
finanční podpory projektům v zásobníku projektů maximálně do výše alokace programu:

46745581

4)

Pokračující
oprava
bývalého
hostince „ U
Ryšánků“
v
Kamenickém
Šenově č. p. 84
- etapa roku
2021/
Odvodnění
a
odvlhčení
cí
fyzická
konstrukcí,
osoba
vytvoření
drenážního
systému
a
konstrukcí
podlah
ve
východní části
objektu

Vyrovnání
povrchu
zdiva
maltou tl.do 3
cm, ve výkopku
trassvápennou
maltou m2 15,76;
montáž dlažby z
kamene (žulové
kostky 8/10) do 29,59
lože, vytvoření
žlabu
m2
15,2872; izolační
systém
Guttadrytek H15,
odvětrávací
lavičky (iglů) m2
37,23

135 000,00

4.
5.
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NE

300 000,00

NE

obnova roubení
světnice
a
světničky včetně
vnějších stěn z
pálených cihel
23,40
m2 73; nosné
konstrukce
sklepa m3 16,8;
podlahy m2 6;
okna ks 11

NE

Mariánská
zahrada
oprava
podstávkového
domu v obci
Dolní Oldřiš muzeum bylin/
Zachování
historické
hodnoty
a
obyvatelnosti
dle
zpracovaného
Nepodnikají
SHP.
Dům cí
fyzická
kombinuje
osoba
trvalé bydlení a
využití pro širší
veřejnost
(muzeum bylin).
Je
součástí
komplexu budov
- pekárny s
chlebovou pecí
a
historické
sušárny bylin.

1.3.2021 - 15.11.2021

68 000,00

10.5.2021 - 15.11.2021

obnova střechy
m2 17; obnova
dveří
ks
1;
68,98
opravy zdiva m2
8,
obnova
zárubně ks 1

3.

Janatův mlýn
obnova
Nepodnikají
střechy,
fyzická
oprava stěn a cí
dveří mléčnice/ osoba

1.5.2021
15.11.2021

-
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7.

Rekonstrukce
střechy obytné
budovy
Wohlmannova
statku/ Účelem
projektu
je
kompletně
obnovit střechu
obytné budovy
W.
statku.
Budova je zatím
neobyvatelná
Nepodnikají
vlivem
cí
fyzická
havarijního
osoba
stavu střechy.
Přízemí budovy
je obnoveno v
původních
rysech z let
1933 a slouží
jako
sídlo
spolkové
činnosti
pro
veřejnost.

výměna střešního
pláště m2 230;
oprava komínu
ks 3; výměna
35,17
střešního výlezu
ks 1; obnova
komínové lávky
ks 1

300 000,00

100

NE

300 000,00

NE

Nepodnikají
cí
fyzická
osoba

1.4.2021 - 19.11.2021

I

opravarestaurování
vchodových
dveří ks 2; oprava
vnitřních omítek
m2 135; opravy
břidlicové
28,41
střechy m2 168;
výměna
dřevěných
poškozených
šindelů m2 17;
oprava vnějších
omítek m2 54

6.

Oprava střešní
krytiny
a
hřebenu
střechy
a
restaurování
vchodových
dveří na faře/
Záchrana
a
obnova kulturní
památky
bývalé fary ve
Velenicích

1.3.2021 - 31.12.2021
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Jeronýmo
va 142,
512
51
Lomnice
nad
Popelkou

Úprava okolí
Pomníku
Svárovské
stávky/
Záměrem Města
Velké Hamry je
dokončit
kompletní
opravu
jak
samotného
pomníku
Svárovské
stávky, tak i
jeho okolí, které
je součástí této
kulturní
památky

Město
Velké
Hamry/
Obec

Velké
Hamry
362, 468
45 Velké
Hamry

300 000,00

101

NE

přeskládání
stávající mozaiky
m2 456, obruba z 32,57
ocelových pásů
m 125

NE

163 000,00

1.6.2021 - 15.12.2021

38,06

fasády

12.7.2021 - 30.9.2021

obnova
m2 165

NE

Římskokat
olická
farnost
Lomnice
nad
Popelkou/
Církevní
organizace

216 000,00

NE

Oprava fasády
kostela
sv.
Mikuláše
v
Lomnici nad
Popelkou/
Zachování
a
obnova kulturní
památky kostela
sv. Mikuláše v
Lomnici
nad
Popelkou

výměna střešní
69,71
krytiny m2 170

1.4.2021 - 31.12.2021

cí
fyzická
osoba

141 207,00

1.3.2021 - 31.8.2021

Nepodnikají
cí
fyzická
osoba

obnova roubení
m2 4; úprava
terénu za domem
m2 20; demontáž
a oprava podlah
70,00
m2 11; oprava
omítek m2 8;
demontáž podlah
a stropů chlév m2
48

15045498

Křížlice RD čp.
33, Mikoláškův
vodní mlýn udržovací
práce - oprava
roubení,
spárování,
demontáž
podlahy
a
stropu, omítek
a
související
práce/
Zachování
a
obnova
nemovité
kulturní
památky
Rekonstrukce
střešního
pláště
na
objektu Lvová
ev.
č.
5
Jablonné
v
Podještědí/ pro
program 7.2:
Zachování
a
obnova
nemovité
kulturní
památky

262595

11.

10.

9.

8.
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298 644,17

Obnova
chalupy
Rynoltice/Ven
kovský dům /
obnova
cí
fyzická
chalupy/
osoba
Venkovský dům

dřevo dub m3
1,15;
práce
klempířské,
pokrývačské m2 34,92
174;
dřevo
modřín m2 35;
sklo ks 11

300 000,00

Rekonstrukce
roubené
chalupy
venkovská
usedlost č.p.6/
Obnova
cí
fyzická
památkově
osoba
chráněné
nemovitsoti do
původního stavu

doplnění obvod.
roubení
m
133,52;
demontáž vchod.
dveří
ks
1;
osekání
46,49
pískovcových
kvádrů v dveřním
otvoru ks 1;
demontáž
pozednic. krokví
a vaznic m 108

300 000,00

314.3.2021 - 31.12.2021

NE
NE

13.
14.

3 220 761,72

Celkem

5)

1.3.2021 - 31.12.2021

27387445

GARNI
Horní
CENTER
393/27,
PRAGUE
251
01
s.r.o./
Říčany Společnost s
Radošovi
ručením
ce
omezeným

12.

Obnova vstupů
do
obchodní
zóny a stříšek
nad obchodní
zónou a nad
hotelovou částí
Hotelu Cristal/
Obnova kulturí
památky Hotelu
Cristal
v
Železném Brodě

1.3.2021 - 31.12.201

replika
stávajících
ocelových
dvoukřídlích
dveří
s
nerezovým
obložením ks 1;
dlažba
50
velkoformátová
keramická
slinutá m2 27,6;
rohož
vstupní
provedení hliník
extra 27 mm m2
2

ANO
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s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, níže uvedeným
subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu:

čís. Název projektu

Žadatel

Sídlo/
Bydliště
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IČ/nar.

Důvod
Žádost o
administrativníh
dotaci ve
o
nesouladu
výši
žádosti
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1.

Adaptace prostor
v
zájezdním
hostinci
v
Arnoštově
č.
ÚSKP
44753/62846

Z důvodu žádosti
293 656,00
o 100 % dotace

Podána žádost o
dotaci na objekt,
který
není
Náměstí Míru
kulturní památkou
ve smyslu zákona
Jablonné
v 22, 471 25
260576
40 822,00
Jablonné
v
č. 20/1987 Sb., o
Podještědí
Podještědí
státní památkové
péči, ve znění
pozdějších změn a
doplnění.
Podány
dvě
žádosti na dvě
kulturní památky
Římskokatolick
jedním a tímtéž
á farnost - Děkanská 87,
49294067
55 000,00
511 01 Turnov
žadatelem - jedna
děkanství
žádost
Turnov
automaticky
vyřazena.

2.

Restaurování
Křížku
v
Kněžičkách
na
p.p.č.1326 v k.ú.
Lvová
a
obci
Jablonné
v
Podještědí

3.

Oprava
střechy
kostela sv. Jana
Křtitele
v
Nudvojovicích

4.

Rekonstrukce
hřbitovní
kaple
Obec
kostela Nejsvětější
Jindřichovice
Trojice
v
pod Smrkem
Jindřichovicích
pod Smrkem

5.

Restaurování
sochy sv. Jana
Nepomuckého v Obec Kravaře
ulici
Petra
Bezruče

Jindřichovice
pod Smrkem
245, 463 66 672025
Jindřichovice
pod Smrkem

Žádost (fyzická)
podána
po
ukončení příjmu 300 000,00
žádostí dne 20. 4.
2021
Žádost (fyzická)
podána
po
ukončení příjmu 150 000,00
žádostí dne 21. 4.
2021
839 478,00

Celkem

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, která bude uzavřena s výše uvedenými
příjemci dotace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/21,
6)

b)

ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí dotace,

c)

k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům.
hlasování č. 71

pro

9

proti

0
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Termín: 25. 05. 2021
zdržel se
0

byl přijat
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72. (76) Rozhodnutí o poskytnutí účelových individuálních dotací z kapitoly 917 07 – Transfery
v oblasti památkové péče
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že se jedná o dělení
hospodářského výsledku.
V. Židek vznesl dotaz týkající se žadatelů, zdali jsou běžné především žádosti církví.
PhDr. Mgr. Brož uvedl, že kulturních památek v kraji je cca 2.500 a církev vlastní cca jednu pětinu.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 868/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových individuálních dotací z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti
památkové péče
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 650.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/právní forma

Římskokatolická farnost Raspenava/církve a náboženské
společnosti

IČ

46748466

Sídlo

Fučíkova 637, 463 61 Raspenava

Název projektu:

Výměna krytiny a oprava střechy kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Raspenavě

Účel projektu:

Záchrana a obnova nemovité kulturní památky

Rozhodující závazné výstupy Montáž dřevěných latí pod krytinu 310 m2
Montáž pálené krytiny 310 m2
projektu:
Dotace ve výši v Kč:

650.000

Podíl dotace z celkových způsob.
48,31 %
výdajů (%)
Termín realizace:

1. 6. 2021 – 30. 11. 2021

De minimis:

NE

2)

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 700.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název příjemce/ právní forma:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police/ církve a
náboženské společnosti

IČ:

48282553

Sídlo:

Křižíkova 49, 471 06 Horní Police

Název projektu:

Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v
Horní Polici II. etapa

Účel projektu:

Projekt navazuje na ukončenou I. etapu obnovy areálu a to
obnovou ambitů lemujících areál. Projekt řeší havarijní stav
objektu zapsaného na seznamu národních kulturních památek a
jeho zpřístupnění.
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Hlavice pilastru 8 ks
Hlavice pilastru s figurálním motivem 12 ks
Rozhodující závazné výstupy
Zlacený medailon světce 4 ks
projektu:
Medailon s dušičkami 4 ks
Dveře dvoukřídlé 3 ks
Podíl dotace z celkových způsob.
5,51 %
výdajů (%)
Dotace ve výši v Kč:

700.000

Termín realizace:

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

De minimis:

NE

3)

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 650.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název příjemce/právní forma

Náboženská obec Církve československé husitské v České
Lípě/církve a náboženské společnosti

IČ

63778459

Sídlo

Roháče z Dubé 496/16, 470 01 Česká Lípa

Název projektu:

Oprava krovu a stropu kostela Mistra Jana Husa v České
Lípě

Účel projektu:

Zabezpečení havarijního stavu stropu a střešní konstrukce
Mistra Jana Husa v české Lípě

Rozhodující závazné výstupy
Oprava stropu kostela 141 m2
projektu:
Dotace ve výši v Kč:

650.000

Podíl dotace z celkových způsob.
29,51 %
výdajů (%)
Termín realizace:

1. 4. 2021 – 30. 1. 2022

De minimis:

NE

4)

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název příjemce/právní forma

Římskokatolická farnost – děkanství Semily/církve a náboženské
společnosti

IČ

15045463

Sídlo

Komenského náměstí 125, 513 01 Semily

Název projektu:

Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla v Semilech

Účel projektu:

Obnova kulturní památky, zajištění funkčnosti střechy
a zajištění její dlouhodobé životnosti.

Plocha střechy Cu drážková krytina 222 m2
Rozhodující závazné výstupy
Nástřešní žlab 27,2 m
projektu:
Střešní výlezy 3 ks
Dotace ve výši v Kč:

500.000

Podíl dotace z celkových způsob.
41,24 %
výdajů (%)

105

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 18.05.2021
Termín realizace:

1. 9. 2021 – 30. 11. 2021

De minimis:

NE

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,
5)

b)

ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch.

hlasování č. 72

pro

9

proti

0

Termín: 25. 05. 2021
zdržel se
0

byl přijat

73. (77) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Červený dům v České
Lípě III. a IV. etapa oprav a restaurování“ Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že se jedná o restaurování
Červeného domu v České Lípě. Informovala, že jakmile bude dům hotov z vnější strany, začne
se s opravou vnitřku.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 869/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Červený dům v České Lípě III.
a IV. etapa oprav a restaurování“ Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Červený dům v České Lípě
III. a IV. etapa oprav a restaurování“ Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, příspěvková
organizace v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2) s textem „výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu řediteli
příspěvkové organizace.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 73
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (78) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
M. Půta poděkoval za dary.
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 870/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 22.000 Kč od dárce Nadace Charty 77 / Konto Bariéry, se sídlem
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, IČO: 00417904, ve prospěch Krajské vědecké knihovny v Liberci,
příspěvková organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1,
IČO: 00083194, na doplnění galerie informačních videí pro neslyšící na webové stránce knihovny,
konkrétně na jedno video ve znakovém jazyce s českými titulky: https://www.kvkli.cz/knihovna-bezbarier/sluchove-handicapovani
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvková organizace o usnesení rady
kraje.
Termín: 15. 06. 2021
hlasování č. 74
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (79) Převod majetku na město Smržovka
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 871/21/RK
Převod majetku na město Smržovka
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím níže uvedeného věcného daru městu Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51
Smržovka, IČO: 00262579:
Odpočinkové
místo
Smržovka
projekt
Hřebenovka
2 věže se skluzavkou, dvojtyč,
tyč
a
žebřík
spojené
přechodovým
mostem,
čtyřstěna na lezení, žebřina
s hrazdou, a dále dvě sezení se
stolem, dva dřevěné stojany na
kola, ohniště
Celkem

Pořizovací
(v Kč)

cena

1.009.723,95

Rok
pořízení

Identifikační kód

2013

KULBH000HM2M

1.009.723,95

schvaluje
darovací smlouvu číslo OLP/1209/2021, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a městem
Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO: 00262579, zastoupeným
Mgr. Markem Hotovcem, starostou
a ukládá
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1)
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit poskytnutí daru ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 05. 2021
2)
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit za podmínky schválení daru
v zastupitelstvu kraje předložení darovací smlouvy č.OLP/1209/2021 k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 75
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (80) Převod majetku na obec Rádlo
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 872/21/RK
Převod majetku na obec Rádlo
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím níže uvedeného věcného daru obci Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČO: 00262544:
Odpočinkové místo - Rádlo projekt Hřebenovka
2 věže se skluzavkou, dvojtyč,
tyč
a
žebřík
spojené
přechodovým
mostem,
čtyřstěna na lezení, žebřina
s hrazdou, a dále dvě sezení se
stolem, dva dřevěné stojany na
kola, ohniště
Celkem

Pořizovací
cena
(v Kč)
1.000.512,32

Rok
pořízení
2013

Identifikační kód

KULBH000HMR5

1.000.512,32

schvaluje
darovací smlouvu číslo OLP/1210/2021, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Rádlo,
Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČO: 00262544, zastoupenou Ing. Miroslavem Šikolou, starostou
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit poskytnutí daru ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 05. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovací smlouvy
OLP/1210/2021 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 76
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (81) Rozhodnutí o poskytnutí finančních a věcných darů výhercům soutěže Kniha roku
Libereckého kraje
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

108

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 18.05.2021
USNESENÍ č. 873/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí finančních a věcných darů výhercům soutěže Kniha roku Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč a věcného daru v podobě jednoho kusu
skleněného bloku křišťálové barva ve tvaru stylizované knihy o velikosti 12 x 13 x 2 cm
v hodnotě 3.333 Kč v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s podmínkami vyhlášené soutěže:
a)
narozenému
v kategorii Beletrie a poezie,
b)

narozené
Umělecká monografie a výtvarná publikace,

c)

Vlastivědnému spolku Českolipska, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa, IČO: 41325435,
v kategorii Odborná a populárně naučná literatura,
Dr. Evě Koudelkové,
IČO: 70207640,
v kategorii Literatura

d)

v kategorii

narozené
v kategorii zvláštní Cena Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury,
o poskytnutí věcného daru v podobě jednoho kusu skleněného bloku křišťálové barvy ve tvaru
stylizované knihy o velikosti 12 x 13 x 2 cm v hodnotě 3.333 Kč v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
a v souladu s podmínkami vyhlášené soutěže,
e)

2)

Obci Heřmanice, Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant v Čechách, IČO: 00672068, v kategorii
Zvláštní cena čtenářů,
schvaluje
darovací smlouvy mezi Libereckým kraje a těmito obdarovanými
a)
arozeným
v kategorii Beletrie a poezie - darovací smlouva č. OLP/1362/2021,
b)
narozenou
v kategorii Umělecká monografie a výtvarná publikace - darovací smlouva
č. OLP/1366/2021,
a)

c)
d)
e)

Vlastivědným spolkem Českolipska, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa, IČO: 41325435,
v kategorii Odborná a populárně naučná literatura - darovací smlouva č. OLP/1368/2021,
Dr. Evou Koudelkovou,
IČO: 70207640,
v kategorii Literatura pro děti a mládež, učebnice - darovací smlouva č. OLP/1369/2021,
narozenou
v kategorii zvláštní Cena Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury
- darovací smlouva č. OLP/1364/2021,

Obcí Heřmanice, Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant v Čechách, IČO: 00672068, v kategorii
Zvláštní cena čtenářů - darovací smlouva č. OLP/1370/2021
a ukládá
f)
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1)

2)

Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předložení darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje,
Termín: 30. 06. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předání finančních a věcných darů výhercům soutěže Kniha roku Libereckého
kraje, které proběhne v Krajské vědecké knihovně v Liberci dne 29. 6. 2021.

hlasování č. 77

pro

9

proti

0

Termín: 30. 06. 2021
zdržel se
0

byl přijat

78. (82) Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – oblast
cestovního ruchu – podpora Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu v
Libereckém
kraji/zájmové sdružení
právnických osob

IČ/
nar.

Sídlo/
bydliště

7118045
1

U
Jezu
573/2, 460
01 Liberec

Název projektu

Marketingové aktivity
Sdružení pro rozvoj
cestovního
ruchu
v Libereckém
kraji
2021

vzdělávací
aktivita pro
členy
Sdružení – 1ks

Dotace
ve výši
v Kč

50 000

1. 4.- 31. 12.
2021

De minimis

Příjemce/
forma

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Termín
realizace
projektu

USNESENÍ č. 874/21/RK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – oblast cestovního
ruchu – podpora Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální žádosti ve výši
50 000 Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji tomuto příjemci v tomto rozsahu:

ne

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1376/2021, na projekt „Marketingové aktivity Sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 2021“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, IČ: 71180451, se sídlem U Jezu 573/2,
460 01 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení výše schválené smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 78
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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79. (83) Rozpočtové opatření č. 153/21 – navýšení příjmů rozpočtu a úprava kapitoly 917 07
Transfery
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu. Uvedla, že obsahem materiálu
jsou účelové příspěvky a jejich rozdělení.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 875/21/RK
Rozpočtové opatření č. 153/21 – navýšení příjmů rozpočtu a úprava kapitoly 917 07 Transfery
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 153/21, kterým se:
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 o částku 245.000 Kč poskytnutou
Ministerstvem kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu v členění:
a) účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34053 ve výši 200.000 Kč,
2)

b) účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34019 ve výši 45.000 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 245.000 Kč, která je určena na jednotlivé akce:
a) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace na projekt Kurzy informační
gramotnosti a specializované semináře ve výši 31.000 Kč, ÚZ 34053,
b)
c)

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace na projekt Doplňování
vybraných záznamů a článků do báze ANL ve výši 49.000 Kč, ÚZ 34053,
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace na projekt Digitalizace rukopisu
kuchařské knihy z 18. století ve výši 18.000 Kč, ÚZ 34053,

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace na projekt Restaurování
43 svazků Listů pojizerských a Hlasů pojizerských ve výši 102.000 Kč, ÚZ 34053,
e) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace na projekt Muzejní expozice
levou zadní ve výši 45.000 Kč, ÚZ 34019
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové opatření
č. 153/21 jako písemnou informaci.
Termín: 22. 06. 2021
hlasování č. 79
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
d)

80. (84) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 156/21 – úprava kapitol 923 07
Spolufinancování EU a 923 14 Spolufinancování EU, Centrální depozitář a dofinancování
projektu
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Proběhla krátká diskuze k způsobu soutěže.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 876/21/RK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 156/21 – úprava kapitol 923 07 Spolufinancování EU
a 923 14 Spolufinancování EU, Centrální depozitář a dofinancování projektu
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 156//21, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 07 Spolufinancování EU odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, určené na akci Centrální
depozitář pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o částku
9.000.000 Kč a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU
odboru investic a správy nemovitého majetku určené na stejnou akci
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 156/21 Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání,
2)

Termín: 22. 06. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit požadavek na navýšení financování projektu „DEPODUB“ do návrhu rozpočtu
LK pro rok 2022.

hlasování č. 80

pro

9

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

81. (85) Rozpočtové opatření č. 152/21 poskytnutí finančního daru vypraviteli pohřbu na převoz
těla zemřelého na Covid-19, schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 877/21/RK
Rozpočtové opatření č. 152/21 poskytnutí finančního daru vypraviteli pohřbu na převoz těla
zemřelého na Covid-19, schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 152/21, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana,
snižují nespecifikované rezervy výdajů ukazatele Nouzový stav 2020 - 2021 II. a současně navyšují
výdaje Finanční dar - náklady vypravitele na převoz zemřelého na COVID - 19, v celkové výši
9.418 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru vypravitelce pohřbu Aleně Horákové, datum narození: 15. 4. 1976,
trvale bytem: Lukášovská 100, 460 15 Liberec 15, v celkové výši 9.418 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1482/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Alenou Horákovou,
datum narození: 15. 4. 1976, trvale bytem: Lukášovská 100, 460 15 Liberec 15
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 152/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 22. 06. 2021
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2)

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit darovací smlouvu hejtmanovi
k podpisu.

hlasování č. 81

pro

9

proti

0

Termín: 30. 06. 2021
zdržel se
0

byl přijat

82. (86) Rozpočtové opatření č. 160/21 úprava kapitoly 912 07 Účelové příspěvky a změny
v poskytnutých účelových příspěvcích
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že se jedná o každoroční
soutěž.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 878/21/RK
Rozpočtové opatření č. 160/21 úprava kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky a změny
v poskytnutých účelových příspěvcích
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace o změnu mimořádného
účelového příspěvku poskytnutého z kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky příspěvkovým
organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na realizaci akce „Nahrávací
a prezentační technika projektu Regionální osobnosti“,
2) žádost Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizace o změnu mimořádného účelového
příspěvku poskytnutého z kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na realizaci akce Obnova výstavních
panelů,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 160/21, kterým se v kapitole 912 07 - Účelové příspěvky - příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu snižuje dílčí ukazatel „Krajská
vědecká knihovna - nákup venkovních panelů“ o 14.000 Kč, a současně se navyšuje dílčí ukazatel
„Krajská vědecká knihovna – nahrávací a prezentační technika“ o 14.000 Kč,
rozhoduje
1) o změně mimořádného účelového příspěvku poskytnutého Krajské vědecké knihovně v Liberci,
příspěvkové organizaci na akci Nahrávací a prezentační technika projektu Regionální
osobnosti“ – navýšení maximální výše příspěvku z původních 80.000 Kč na 94.000 Kč,
2)

o změnách mimořádného účelového příspěvku poskytnutého Oblastní galerii Liberec,
příspěvkové organizaci na akci Obnova výstavních panelů,
a) termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí z původního 30. 6. 2021
se prodlužuje do 30. 11. 2021,
b)

s tím související předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného neinvestičního příspěvku v termínu do 10. 12. 2021

a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady kraje,
Termín: 30. 06. 2021
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2)

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 160/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje

hlasování č. 82

pro

9

proti

0

Termín: 22. 06. 2021
zdržel se
0

byl přijat

83. (87) Poskytnutí finančního daru Městu Dubá za vítězství v Programu regenerace městských
památkových zón v Libereckém kraji z kapitoly 917 07 - Transfery
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 879/21/RK
Poskytnutí finančního daru Městu Dubá za vítězství v Programu regenerace městských
památkových zón v Libereckém kraji z kapitoly 917 07 - Transfery
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč Městu Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138/1,
471 41 Dubá, IČ: 00260479, za vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2020,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1378/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Dubá, se sídlem
Masarykovo náměstí 138/1, 471 41 Dubá, IČ: 00260479, o poskytnutí finančního daru ve výši
100.000 Kč
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovací smlouvy
OLP/1378/2021 o poskytnutí finančního daru Městu Dubá ve výši 100.000 Kč hejtmanovi
k podpisu,
2.

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit materiál jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
hlasování č. 83

pro

9

proti

0

Termín: 25. 05. 2021
zdržel se
0

byl přijat

84. (88) Schválení darovací smlouvy o přijetí věcného daru – 3.200 ks antigenních testů
na přítomnost onemocnění COVID-19 určených pro samoodběr a sebetestování
M. Půta okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 880/21/RK
Schválení darovací smlouvy o přijetí věcného daru – 3.200 ks antigenních testů na přítomnost
onemocnění COVID-19 určených pro samoodběr a sebetestování
Rada kraje po projednání
schvaluje
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darovací smlouvu č. OLP/1481/2021 mezi Libereckým krajem a společností Kaufland v.o.s.,
se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO: 25110161, na základě
které Liberecký kraj obdrží jako dar 3.200 kusů sad antigenních testů na přítomnost onemocnění
COVID-19 určených pro samoodběr a sebetestování, 128 balení Flow Flex-Covid test (výtěr nos)
25ks v celkové hodnotě 264.576 Kč včetně DPH pro zabezpečení a podporu zajištění preventivních
opatření nezbytných pro otevírání škol, resp. preventivní plošné testování dětí, žáků a studentů
mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a zaměstnanců škol a školských zařízení
v Libereckém kraji
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli, zajistit podpis schválené darovací smlouvy.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 84
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (89) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled zástupců LK v dozorčí radách
M. Půta okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 881/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled zástupců LK v dozorčí radách
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci
Přehled zástupců LK v dozorčí radách
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci Přehled zástupců LK
v dozorčí radách.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 85
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
86. (92) Různé
Mgr. Havlík sdělil, že dne 24. 5. 2021 bude na PUR předložen materiál, týkající se elektronizace
podpisů materiálů do RK a ZK.
Proběhla krátká diskuze týkající se očkování proti COVID-19.
Ing. Vinklátová pozvala členy rady kraje na prohlídku Zoologické zahrady Liberec konající
se dne 21. 6. 2021.
Žádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny a M. Půta, hejtman, ukončil 10. zasedání
rady kraje v roce 2021 v 11.00 hodin.
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Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták

……………..………………….……

Ing. Zbyněk Miklík

………………………………………

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

Liberec 24. 5. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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