Výpis usnesení z 12. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 15. 6. 2021
USNESENÍ č. 992/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 431/21/RK, 432/21/RK, 476/21/RK, 494/21/RK,
529/21/RK, 533/21/RK, 583/21/RK, 628/21/RK, 635/21/RK, 639/21/RK, 642/21/RK,
645/21/RK, 647/21/RK, 648/21/RK, 653/21/RK, 654/21/RK, 657/21/RK, 667/21/RK,
681/21/RK, 682/21/RK, 687/21/RK, 688/21/RK, 689/21/RK, 690/21/RK, 701/21/RK,
705/21/RK, 706/21/RK, 713/21/RK, 734/21/RK, 735/21/RK, 742/21/RK, 743/21/RK,
747/21/RK, 770/21/RK, 781/21/RK, 782/21/RK, 783/21/RK, 790/21/RK, 791/21/RK,
801/21/RK, 802/21/RK, 803/21/RK, 820/21/RK, 821/21/RK, 828/21/RK, 836/21/RK,
842/21/RK, 844/21/RK, 845/21/RK, 870/21/RK, 874/21/RK, 875/21/RK, 881/21/RK,
895/21/RK, 904/21/RK, 914/21/RK, 916/21/RK, 917/21/RK, 919/21/RK, 924/21/RK,
954/21/RK, 955/21/RK, 973/21/RK, 974/21/RK, 975/21/RK, 980/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 674/21/RK ad 1) z 31. 5. 2021 na 30. 6. 2021.

528/21/RK,
643/21/RK,
675/21/RK,
704/21/RK,
744/21/RK,
795/21/RK,
839/21/RK,
894/21/RK,
952/21/RK,

USNESENÍ č. 993/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 8. 5. do 4. 6. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 8. 5. 2021 do 4. 6. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 8. 5. 2021 do 4. 6. 2021.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 994/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Kufříky pro prvňáčky - Bezpečně do školy
i do přírody
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem " Kufříky pro prvňáčky - Bezpečně do školy i do
přírody", a to účastníku YASHICA s.r.o., IČO: 46980121, se sídlem Žďárského 186, 674 01
Kožichovice, za nabídkovou cenu 413.223 Kč bez DPH, tj. 500.000 Kč včetně DPH,
schvaluje
1) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 2, odst. 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5,

1

Výpis usnesení z 12. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 15. 6. 2021
2)

smlouvu o dílo č. OLP/1672/2021 mezi Libereckým krajem a společností YASHICA s.r.o.,
IČO: 46980121, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 995/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK,
poskytnutí dotace Technické univerzitě v Liberci
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 209/21, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 - Krizový fond Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana,
v celkové výši 200.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a)
b)

2)

snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 200.000 Kč,
navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 200.000 Kč jako účelová dotace Technické
univerzitě v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 460 01 Liberec 1
na projekt: “Využití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost s hromadným
postižením osob v oblasti třídění raněných v rámci spolupráce složek IZS v Libereckém
kraji“,
s poskytnutím účelové dotace ve výši 200.000 Kč Technické univerzitě v Liberci,
IČO 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 460 01 Liberec 1 na projekt „Využití virtuální
reality v přípravě na mimořádnou událost s hromadným postižením osob v oblasti třídění
raněných v rámci spolupráce složek IZS v Libereckém kraji“,

3)

se smlouvou č. OLP/1815/2021 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci, IČO 46747885,
se sídlem Studentská 1402/2, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/21 – úprava specifických
ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje Technické univerzitě v Liberci
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 996/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do plného invalidního důchodu dle Statutu
Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje
v celkové výši 5.300 Kč,
b) vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnanci Libereckého kraje
zařazeného do krajského úřadu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly 92515
– Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 5.000 Kč
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a darů příslušným
zaměstnancům Libereckého kraje zařazených do krajského úřadu.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 997/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna transformátorů v trafostanici Krajského
úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna transformátorů v trafostanici Krajského úřadu
Libereckého kraje“, a to účastníku ELPROINVEST s.r.o., se sídlem Barvířská 278/12, Liberec 3, 460
07, IČO: 49101226, za nabídkovou cenu 948.670 Kč bez DPH, tj. 1.147.890,70 Kč s DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5,
2. kupní smlouvu č. OLP/1764/2021 mezi Libereckým krajem a společností ELPROINVEST
s.r.o., se sídlem Barvířská 278/12, Liberec 3, 460 07, IČO: 49101226
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 998/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/21 – úpravy v kapitole 926 05 - Dotační fond,
rozhodnutí o poskytnutí dotací v programu 5.1
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 200/21, kterým se upravují specifické
ukazatele kapitoly 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, oblast podpory 5 - Sociální
věci, Program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v celkové výši
979.315 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to takto:
a)

b)

c)

d)
e)

snížení nespecifikovaných rezerv v kapitole 926 05 - Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010000 0000 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ o částku
979.315 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010138 0000 „Asociace rom. předst. LK - Roma Activa IV“ a navýšení o částku
90.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010139 0000 „Centrum pro integr. cizinců - Snáze v Česku“ a navýšení o částku
98.665 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010140 0000 „Cimbál, z.s. - Romská hudební škola“ a navýšení o částku 60.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010141 0000 „Comunités, z.s. - KALI III - komunitní aktivity“ a navýšení o částku
57.500 Kč,
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f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)

2.

zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010142 0000 „Dramacentrum Bezejména, z.s. - On“ a navýšení o částku 90.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010143 2330 „DDM Větrník, Liberec, p. o. - Prevence rizik. způsobu života“
a navýšení o částku 100.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010144 0000 „Fortuna in natura z.s. - Komunitní centrum“ a navýšení o částku
31.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010145 0000 „Koalice romských repr. LK - Komunitní práce v SVL“ a navýšení
o částku 100.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010146 2505 „Komunitní stř. KONTAKT - Letní festival cizinců“ a navýšení
o částku 100.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010147 0000 „Rodina v centru - Etnoemancipace romských dětí a žáků“ a navýšení
o částku 53.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010148 0000 „Romany art workshop - Identitou proti bariérám“ a navýšení o částku
100.000 Kč,

m) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č. a. 5010149 0000 „ROMA TANVALD - Kom. práce na Tanvaldsku 5“ a navýšení
o částku 99.150 Kč,
s poskytnutím neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, v celkové výši 979.315 Kč níže uvedeným
příjemcům na projekt / aktivitu:

Poř.
číslo

Název
organizace

IČ

Sídlo

01.

Asociace romských
představitelů z.s.

06351131

02.

Romany art
workshop z.s.

05219744

03.

Fortuna in natura
z.s.

01253301

04.

Roma Tanvald z.s.

22886087

05.

Cimbál z.s.

07848749

06.
07.

08.
09.

Dramacentrum
Bezejména, z.s.
Centrum pro
integraci cizinců,
o.p.s.
Dům dětí a mládeže
Větrník, Liberec,
příspěvková
organizace
Komunitní středisko
KONTAKT, p.o.

06810942

Název projektu

Výše dotace
2021
(v Kč)

Prosečská 8,
Proseč nad Nisou

Roma Activa IV

90 000,00 Kč

Sportovní 553,
Tanvald

„IDENTITOU PROTI
BARIÉRÁM“ Edukační a
informační činnost pro děti a
mládež školního věku v
Mikroregionu Tanvaldsko
2021

100 000,00 Kč

Aktivity v rámci komunitního
centra Fortuna in natura z.s.

31 000,00 Kč

Komunitní práce na
Tanvaldsku 5

99 150,00 Kč

Romská hudební škola

60 000,00 Kč

On

90 000,00 Kč

Plynárenská
832/3, Česká
Lípa
Krkonošská 339,
Šumburk nad
Desnou
Nádražní 103,
Crastava
Nezvalova
658/15, Liberec

26631997

Pernerova 32,
Praha 8

Snáze v Česku

98 665,00 Kč

71294511

Riegrova 16,
Liberec

Prevence rizikového způsobu
života národnostních menšin
a cizinců

100 000,00 Kč

27336751

Palachova 504/7,
Liberec

Letní festival cizinců a
národnostních menšin

100 000,00 Kč
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10.
11.
12.

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387,
Nový Bor

Comunités, z.s.

07781652

Rychtářská 612,
Liberec

Koalice romských
reprezentantů
Libereckého kraje,
z.s.

08150206

Karla Čapka
1083, Lomnice
nad Popelkou

Celkem

3.

"Liberec - jedno město pro
všechny“
Komunitní aktivity zaměřené
na podporu etnoemancipace
romských dětí a žáků
KALI III - komunitní aktivity
na Liberecku III

53 000,00 Kč

Komunitní práce v sociálně
vyloučené lokalitě Liberec 2

100 000,00 Kč

57 500,00 Kč

979 315,00 Kč

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Sociální věci, 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 200/21 – úpravu kapitoly 926 05 – Dotační fond, vzor smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje a výši poskytnutých dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory 5 - Sociální věci, 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a
cizinců k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 999/21/RK
Rozpočtové opatření č. 197/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
dotací v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 197/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 505.000 Kč, a to:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570108 0000 „SPO – spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“ o částku
505.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580103 0000 „Centrum Protěž, z.ú. - Pomoc rodinám s dětmi ve vztahové krizi“
a navýšení o částku 130.358 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580104 0000 „Krok pro všechny generace z.s. - Podpora ohrožených rodin“
a navýšení o částku 118.845 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580105 0000 „Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. - Dáváme rodinám šanci“ a navýšení
o částku 50.684 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580106 0000 „Rodinné centrum Maják, z. s. – Přístav pro ohrožené rodiny 2021“
a navýšení o částku 105.487 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580131 0000 „Rodina v centru, z. ú. – Program pro ohrožené rodiny s dětmi
na Novoborsku“ a navýšení o částku 99.626 Kč,
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2)

vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
bude uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými příjemci individuální dotace v oblasti
výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti výkonu sociálněprávní ochrany dětí v úhrnném objemu 505.000 Kč níže uvedeným žadatelům:
Poř.
číslo

Název
organizace,
sídlo,
IČO

Název projektu

1

Rodina
v centru,
z. ú.,
Nový Bor,
27004295

Program pro
ohrožené rodiny
s dětmi na
Novoborsku

2

Centrum
Protěž, z.ú.,
Liberec,
05259266

Pomoc rodinám
s dětmi ve
vztahových
krizích 2021

3

Krok pro
všechny
generace
z.s.,
Česká Lípa,
22734228

Podpora
ohrožených
rodin

4

Centrum pro
rodinu Náruč,
z.ú.,
Turnov,
70155097

Dáváme
rodinám šanci

5

Rodinné
centrum
Maják, z. s.,
Tanvald,
26533570

Maják – přístav
pro ohrožené
rodiny 2021

Popis projektu

Poskytnutí odborné
pomoci rodinám s dětmi
na Novoborsku, kterým je
poskytována sociálněprávní ochrana dle
zákona SPOD
Pomoc rodinám s dětmi,
které se ocitly v konfliktu
ohrožujícím děti a se
kterým si rodina
momentálně nedokáže
poradit. Cílem je pomoc
se zklidněním rodinného
systému, aby bylo
dosaženo lepších
podmínek pro zdravý
vývoj dětí.
Projekt byl vytvořen na
žádost OSPOD a OS
Česká Lípa. Nabízí
služby pro rodiny a děti,
které jsou v registru
OSPOD a pro rodiče,
kteří přicházejí
k opatrovnickému soudu.
Poskytnutí psychologické
a sociálně-právní pomoci
pro rodiny, jejichž
členové se ocitnou
v ohrožení. Zajištění
osvětové činnosti o NRP
a právech dětí
Projekt zajišťuje podporu
dětí a rodin v oblasti
sociálně-právní ochrany
dětí, přímou práci
s ohroženými rodinami
s dětmi spadajícími do §
6 zákona o sociálněprávní ochraně dětí,
případně § 10 a 11 za
ú)čelem zlepšení situace
v rodinách.

Celkem

Výstup
projektu

Termín
realizace
projektu

Celkové
předpokládan
é výdaje (v
Kč)

Výše
dotace
2021
(v Kč)

100
podpořených
osob

1.1.202131.12.2021

699.380,00

99.626,00

20
podpořených
rodin

4.1.202131.12.2021

915.126,00

130.358,00

50
podpořených
rodin

1.1.202131.12.2021

834.301,00

118.845,00

30 konzultací,
setkání

1.1.202131.12.2021

355.804,00

50.684,00

30
podpořených
rodin

1.1.202131.12.2021

740.525,00

105.487,00

3.545.136,00

505.000,00

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 197/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí
z rozpočtu Libereckého kraje s příjemci, kterým Rada Libereckého kraje schválila poskytnutí
6
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dotace. Smlouvy budou uzavřeny dle vzoru smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, schváleného usnesením Rady Libereckého kraje.
Termín: 10. 08. 2021
USNESENÍ č. 1000/21/RK
Rozpočtové opatření č. 198/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti rodinné politiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 198/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 499.919 Kč, a to:
a)
b)

c)

d)

e)

snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570109 0000 „Rodinná politika“ o částku 499.919 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580132 0000 „Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. – Nebojsa nám pomáhá“ a navýšení
o částku 40.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580133 0000 „Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě – Komunit. centrum Bétel“
a navýšení o částku 22.544 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580134 0000 „Rodinné centrum Slůně – Česká Lípa, z.s. - Společně pro rodinu“
a navýšení o částku 40.845 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580135 0000 „Lewandulka z. s. - Mateřské centrum Lewandulka“ a navýšení
o částku 30.000 Kč,

f)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580136 0000 „Klára pomáhá z. s. - Komplexní podpora pečujících rodin“ a navýšení
o částku 64.814 Kč,

g)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580137 0000 „Síť pro rodinu, z.s. - Festival rodiny v LK“ a navýšení o částku 53.732
Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580138 0000 „RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK – RŮŽODOL, z.s., - Sousedské
léto“ a navýšení o částku 36.634 Kč,

h)

i)

j)

k)

l)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580139 0000 „Jednota bratrská Vratislavice - Spolu ve Vratislavicích“ a navýšení
o částku 50.724 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580140 0000 „Rodinné centrum Maják, z. s. - Rodiny Tanvaldska“ a navýšení
o částku 22.544 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580141 0000 „Asociace Comeniana z.s. - Nejsme tu sami“ a navýšení o částku
78.904 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580142 0000 „Rodinné centrum Andílek z. s. - Zdravá a hravá rodina“ a navýšení
o částku 36.634 Kč,
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2)

m) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
č. a. 0580143 0000 „Centrum volného času Moštárna o.p.s. - Spolu na zahradě“ a navýšení
o částku 22.544 Kč,
vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a níže uvedenými příjemci individuální dotace
v oblasti rodinné politiky,

rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti rodinné politiky
Libereckého kraje v úhrnném objemu 499.919 Kč níže uvedeným žadatelům:
Poř.
číslo

Název organizace

IČ

01.

Občanské sdružení
D.R.A.K., z.s.

26636328

02.

Centrum volného času
Moštárna o.p.s.
Rodinné centrum
Slůně – Česká Lípa, z.
s.

03.
04.

05.

Klára pomáhá z. s.

Lewandulka z. s.

02479273
07368119

Sídlo

Název
projektu

Doba realizace
projektu

Výše
dotace
2021
(v Kč)

Celkové
výdaje
projektu
(v Kč)

Oblačná 450/1,
Liberec, 460 05

„Nebojsa nám
pomáhá“

1.3.-31.12.2021

40.000

100.000

Hejnice 602,
463 62
Bardějovská
2470, Česká
Lípa, 470 06

Spolu na
zahradě

1.4.-30.9.2021

22.544

33.177

Společně pro
rodinu

1.1.-31.12.2021

40.845

58.350

01277812

Tř. Kpt. Jaroše
3, Brno, 602 00

Komplexní
podpora
pečujících rodin

1.1.-31.12.2021

64.814

92.591

04339819

Purkyňova
1346/28,
Liberec 14 –
Ruprechtice,
460 01

Mateřské
centrum
Lewandulka –
rádi spolu

1.5.-31.12.2021

30.000

43.000

1.5.-30.9.2021

36.634

123.000

Sousedské léto
Růžodolská
v Růžodole aneb
118/26, Liberec,
člověku
460 01
neprospívá,
zůstává-li sám
Prosečská 835,
Spolu ve
Liberec 30, 463
Vratislavicích
11

06.

Rodinné centrum
Knoflík-Růžodol, z.s.

26555832

07.

Jednota bratrská
Vratislavice

02864711

08.

Rodinné centrum
Maják, z.s.

26533570

U Školky 579, Rodiny
Tanvald, 468 41 Tanvaldska

1.1.-31.12.2021

22.544

82.000

09.

Asociace Comeniana,
z.s.

05425824

B. Němcové
54/9, Liberec V,
460 05

Nejsme tu sami

1.1.-31.12.2021

78.904

129.000

10.

Rodinné centrum
Andílek z. s.

04885031

Jirchářská 47,
Železný Brod,
468 22

Zdravá a hravá
rodina

1.1.-31.12.2021

36.634

54.948

11.

Sbor Jednoty bratrské
v Chrastavě

46745815

Bezručova 503,
Chrastava, 466
31

Komunitní
centrum Bétel –
místo setkávání
všech generací

1.4.-31.12.2021

22.544

33.000

12.

Síť pro rodinu, z.s.

26545136

Truhlářská 24,
Praha 1, 110 00

Festival rodiny
v Libereckém
kraji 2021

1.4.-31.7.2021

53.732

76.760

499.919

920.826

Celkem Kč:
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50.724
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a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 198/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční v oblasti rodinné politiky z rozpočtu Libereckého kraje
s příjemci, kterým Rada Libereckého kraje schválila poskytnutí dotace. Smlouvy budou
uzavřeny dle vzoru smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, schváleného usnesením Rady Libereckého kraje.
Termín: 10. 08. 2021

USNESENÍ č. 1001/21/RK
Rozpočtové opatření č. 199/21 – úpravy v kapitole 914 05 – Působnosti, přijetí neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu, vedené pod ÚZ 14032
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 199/21, kterým se:
1) navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje o neinvestiční dotaci poskytnutou
ze státního rozpočtu České republiky, Ministerstva vnitra, na rok 2021 na projekt „Liberecký
kraj – preventivní brožura pro cizince“ ve výši 148.400 Kč,
2)

navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor
sociálních věcí, č. a. 053200, o neinvestiční dotaci s účelovým znakem 14032 poskytnutou
na projekt „Liberecký kraj – preventivní brožura pro cizince“ ve výši 148.400 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 199/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1002/21/RK
Rozpočtové opatření č. 194/21 – úprava kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, zapojení
splátky neinvestiční dotace projektu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 194/21, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši 1.012.251,32 Kč,
2. navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 05
– Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce s rodinou
v Libereckém kraji“ reg. č. CZ03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535 o celkovou částku 1.012.251,32
Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 194/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1003/21/RK
Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory příspěvková organizace,
se sídlem U Sila 321, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec XXX, a to z důvodu rozdělení pozemku
geometrickým plánem
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit přílohu č. 1
ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1004/21/RK
Rozpočtové opatření č. 202/21 – úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky, odbor sociálních
věcí – změna účelových příspěvků Domov a Centrum denních služeb Jablonec
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 202/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí bez dopadu na celkový objem kapitoly:
1. snížením výdajů ukazatele Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace - rekonstrukce topení DOZP Erbenova, akce č. 5501631522 o celkovou částku
300.000 Kč,
2. snížením výdajů ukazatele Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace - stropní zvedací systém DOZP Erbenova, akce č. 5501641522 o celkovou částku
300.000 Kč,
3. snížením výdajů ukazatele Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace - oprava plynového kotle DOZP Lesní, akce č. 5501651522 o celkovou částku
80.000 Kč,
4.

navýšením výdajů zavedením nového dílčího ukazatele Domov a centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - oprava střechy DOZP Lesní, akce
č. 5501721522 o celkovou částku 680.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 05 – účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí, příspěvkové organizaci Domov
a Centrum denních služeb – oprava střechy DOZP Lesní, příspěvková organizace, na akci
č. 5501721522, v celkové výši 680.000 Kč,
2.

o zaslání finančních prostředků příjemci formou zálohové platby ve výši 50% do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku dle přílohy 2, nejpozději však do 10. 12. 2021,
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3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 2021,
o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu
do 17. 12. 2021

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 202/21 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelky příspěvkové organizace resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady
Libereckého kraje.
Termín: 30. 07. 2021

USNESENÍ č. 1005/21/RK
Rozpočtové opatření č. 201/20 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
poskytnutí individuálních dotací a daru z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 201/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 136.500 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 136.500 Kč,
b)

c)
d)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801440000 „Rada seniorů ČR, Krajská rada seniorů Libereckého kraje. p. s.“,
IČO 04450515 a navýšení o částku 80.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801450000 „Pavel Tarnai.“, IČO 47799862 a navýšení o částku 40.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801460000 „Český svaz bojovníků za svobodu“, IČO 00442755 a navýšení o částku
16.500 Kč,

bere na vědomí
žádost příjemce Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s., se sídlem Liberecká 5/1900, Jablonec
nad Nisou 466 01, IČO 25035746, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Společně
nejen na jevišti 2020“, na jehož realizaci byla schválena dotace usnesením Rady Libereckého kraje
č. 1223/20/RK ze dne 28. 7. 2020,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a v této výši
žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

název parametru
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parafin. Podpory
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Pavel Tarna

Liberec

Náklady na provoz
a vybavení
chráněné dílny

Rada seniorů
Mlýnská 611/35, Činnost Krajské
ČR, Krajská
rada seniorů 04450515 Liberec IV –
rady seniorů
Perštýn, 46001 Libereckého kraje
Libereckého
kraje. p. s.

2)

služby

měsíc

9

vybavení

ks

10

doba trvání
projektu

rok

1

40.000 Kč

80.000 Kč

o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje Českému svazu bojovníků
za svobodu, IČO: 00442755, se sídlem Legerova 11854/22, Nové město, 120 00 Praha, ve výši
16.500 Kč,

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci účelové dotace,
2) darovací smlouvu č. OLP1816/2021 mezi Libereckým krajem se sídlem Liberec 2, U Jezu
642/2a, 460 01, jako dárcem a Českým svazem bojovníků za svobodu se sídlem Legerova
1854/22, Nové město, Praha 120 00, IČ 00442755, jako obdarovaným,
3)

dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1222/2020, který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a organizací Městské divadlo
Jablonec nad Nisou, o. p. s., IČO 25035746, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení
realizace projektu „Společně nejen na jevišti 2020“, a to ze dne 30. 9. 2021 nejpozději
do 31. 12. 2021
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 201/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit hejtmanovi
kraje k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu
Libereckého kraje s organizacemi, kterým Rada Libereckého kraje schválila poskytnutí dotace,

3)

Termín: 15. 07. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit hejtmanovi
kraje k podpisu darovací smlouvu č. OLP/1816/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Českým svazem bojovníků za svobodu.
Termín: 15. 07. 2021

USNESENÍ č. 1006/21/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybrané organizaci
resortu sociálních věcí – APOSS Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku příspěvkové
organizaci APOSS Liberec, IČO: 71220071, akce č. 05501141520 - PD výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves, o termínu ukončení realizace výdajů spojených
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2.

s akcí do 1. 7. 2021, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí
do 10. 12. 2021,
o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování
akce mimořádného příspěvku“ dle přílohy č. 1 příspěvkové organizace APOSS Liberec,
IČO: 71220071, akce č. 05501141520 - PD výstavba domácností pro osoby se zdravotním
postižením Nová Ves, o termínu vyúčtování výše uvedené akce do 15. 7. 2021, nově je termín
předložení závěrečného vyúčtování stanoven do 17. 12. 2021

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady Libereckého kraje.
Termín: 30. 07. 2021
USNESENÍ č. 1007/21/RK
Dohody o narovnání ke Smlouvám o poskytování služeb a ke Smlouvě o zajištění základní péče
a provozu budovy pro osoby bez domova, APOSS Liberec - Zeyerova
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytování služeb, č. OLP/4088/2020, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01, Liberec,
2.

3.

Dohodu o narovnání ke Smlouvě o zajištění základní péče a provozu budovy pro osoby
bez domova s nařízenou karanténou nebo prokázaným COVID-19, č. OLP/4089/2020,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ:00262340,
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01, Jablonec nad Nisou,
Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytování služeb, č. OLP/741/2021, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01, Liberec

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit dohody
o narovnání k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 07. 2021
USNESENÍ č. 1008/21/RK
Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za I. pololetí 2021
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu ředitelům zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem resortu sociálních věcí,
1. Mgr. Vladimíru Ptáčkovi, řediteli zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem
Liberec,
2. Mgr. Ivo Brátovi, řediteli zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Liberec,
3. Mgr. Petře Bröcklové, ředitelce zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem Cvikov,
4.

Ing. Pavlu Kosovi, řediteli zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem
Jestřebí,
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5.
6.
7.
8.
9.

Mgr. Iloně Pírkové, ředitelce zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa,
příspěvková organizace, se sídlem Česká Lípa,
Bc. Marii Vojtíškové, ředitelce zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, se sídlem Benešov u Semil,
Mgr. Dagmar Žaloudkové, ředitelce zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace, se sídlem Sloup v Čechách,
Mgr. Heleně Housové, ředitelce zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem Rokytnice nad Jizerou,
Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, se sídlem Jablonec nad Nisou,

10. Mgr. Čestmíru Skrbkovi, řediteli zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace, se sídlem Velké Hamry,
11. Mgr. Evě Stehlíkové, ředitelce zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem Liberec,
12. Bc. Radimu Pochopovi, řediteli zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
se sídlem Český Dub,
13. Mgr. Karle Salabové ředitelce zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem,
14. Bc. Janu Gabrielovi, řediteli zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková
organizace, se sídlem Liberec,
15. PhDr. Květě Kutílkové, ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
se sídlem Raspenava,
16. Mgr. Ivaně Vodrážkové, ředitelce zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Liberec,
17. Mgr. Janě Lachmanové, ředitelce zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace,
se sídlem Hodkovice nad Mohelkou,
18. PhDr. Lence Kadlecové, ředitelce zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem Jablonec nad Nisou,
19. Mgr. Jindřišce Korečkové, ředitelce zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Liberec
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat o usnesení rady
kraje ředitele/ředitelky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1009/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 15.000 Kč, od dárce Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.,
se sídlem Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec, IČO: 26195348, ve prospěch zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 - Staré Město,
IČO: 70932522,
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2.

3.

s přijetím věcného daru – invalidní mechanický vozík v hodnotě ve výši 3.000 Kč a chodítko
čtyřkolové v hodnotě ve výši 1.200 Kč od
do vlastnictví zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace,
se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, IČO: 70932522,
s přijetím věcných darů – polohovací křeslo v hodnotě ve výši 4.490 Kč od
do vlastnictví zařízení Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup
v Čechách, IČO: 48282928

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 15. 07. 2021
USNESENÍ č. 1010/21/RK
Transformační plán zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
v Benešově u Semil
Rada kraje po projednání
schvaluje
Transformační plán zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, v Benešově
u Semil
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat o tomto usnesení
rady kraje ředitelku příspěvkové organizace a odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.
Termín: 15. 07. 2021
USNESENÍ č. 1011/21/RK
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7,
460 01 Liberec, IČO: 70932522, za rok 2020,
2.

3.
4.
5.
6.
7.

zprávu o činnosti zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Tanvaldská 629, 463 11 Liberec, IČO: 70868476, za rok
2020,
zprávu o činnosti zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 693, 471 54
Cvikov II, IČO: 48282944, za rok 2020,
zprávu o činnosti zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem Jestřebí
126, 471 61 Jestřebí, IČO: 48282936, za rok 2020,
zprávu o činnosti zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem
Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO: 48282961, za rok 2020,
zprávu o činnosti zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, se sídlem
Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, IČO: 00193771, za rok 2020,
zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO: 48282928, za rok 2020,
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8.
9.

zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace,
se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782, za rok 2020,
zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO: 71220011, za rok 2020,

10. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, se sídlem
Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO: 71220003, za rok 2020,
11. zprávu o činnosti zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,
se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec, IČO: 71220038, za rok 2020,
12. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, se sídlem
Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO: 71220020, za rok 2020,
13. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem,
IČO: 71220046, za rok 2020,
14. zprávu o činnosti zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, se sídlem
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec, IČO: 71220054, za rok 2020,
15. zprávu o činnosti zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432,
463 61 Raspenava, IČO: 71220089, za rok 2020,
16. zprávu o činnosti zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 832/24,
460 01 Liberec, IČO: 71220071, za rok 2020,
17. zprávu o činnosti zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem
Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 71220097, za rok 2020,
18. zprávu o činnosti zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 75070758, za rok 2020,
19. zprávu o činnosti zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392, za rok 2020.
USNESENÍ č. 1012/21/RK
Odvolání ředitelky a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení Služby sociální
péče TEREZA, příspěvková organizace v Benešově u Semil
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
odvolání Bc. Marie Vojtíškové, ředitelky zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, IČO: 00193771, k datu
30. 11. 2021,
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele organizace Služby
sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06
Benešov u Semil, IČO: 00193771,
b)

se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
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Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Lena Mlejnková, starostka města Semily,
Jan Máj, starosta obce Jestřebí
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit informování
paní Bc. Marie Vojtíškové o odvolání z funkce ředitelky zařízení Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková organizace,
2.

Termín: 25. 06. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Služby sociální
péče TEREZA, příspěvková organizace,

3.

Termín: 25. 06. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 14. 09. 2021

USNESENÍ č. 1013/21/RK
Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace v Jestřebí u České Lípy
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
odvolání Ing. Pavla Kose, ředitele zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem
Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí, IČO: 48282936, k datu 30. 11. 2021,
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace, se sídlem Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí, IČO: 48282936,
b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
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Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Lena Mlejnková, starostka města Semily,
Jan Máj, starosta obce Jestřebí
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit informování
pana Ing. Pavla Kose o odvolání z funkce ředitele zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, se sídlem Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí, IČO: 48282936,
2.

Termín: 25. 06. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace,

3.

Termín: 25. 06. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 14. 09. 2021

USNESENÍ č. 1014/21/RK
Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace v Liberci
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
odvolání Mgr. Ivo Bráta, ředitele zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30,
IČO: 70868476, k datu 30. 11. 2021,
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele organizace Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČO: 70868476,
b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Lena Mlejnková, starostka města Semily,
Jan Máj, starosta obce Jestřebí
a ukládá
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1.

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit informování
pana Mgr. Ivo Bráta o odvolání z funkce ředitele zařízení Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,

2.

Termín: 25. 06. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,

3.

Termín: 25. 06. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 14. 09. 2021

USNESENÍ č. 1015/21/RK
Rozhodnutí o vrácení dotace v rámci zadávacích řízení projektu „Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
postup odboru sociálních věcí a oddělení veřejných zakázek ve věci vrácení části dotace ve výši
4.408.393,78 Kč vyčíslené dle závěrů Řídícího orgánu při zadávání veřejných zakázek
na poskytování sociálních služeb „Podpora samostatného bydlení, Osobní asistence, Sociální
rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny“ v rámce projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro
osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
a rozhoduje
o neuhrazení finanční částky ve výši 4.408.393,78 Kč stanovené Ministerstvem práce a sociálních
věcí ve „Výzvě k vrácení dotace či její části“ ze dne 20. 4. 2021.
USNESENÍ č. 1016/21/RK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec,
a.s.
Rada kraje po projednání
navrhuje
delegovat Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město,
460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 25. 6. 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti zastupitelstvu kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 1017/21/RK
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu zdravotnictví za rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti příspěvkových organizací ve zdravotnictví za rok 2020:
1. Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
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2. Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat o usnesení
rady kraje ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1018/21/RK
Odměna ředitelů příspěvkových organizací resortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) odměnu řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., za výsledky řízení organizace
v I. pololetí roku 2021,
b)

odměnu řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., za výsledky řízení
organizace v I. pololetí roku 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit rozhodnutí
o poskytnutí schválené odměny Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1019/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SH/1520/2005 na správu webu
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SH/1520/2005 mezi Libereckým krajem a Ing. Karlem Urbanem,
se sídlem Londýnská 15, 460 01 Liberec 11, IČ 40266583, kterým se konkrétněji specifikuje předmět
plnění (správa webu KÚ LK) s ohledem na vývoj v oblasti informačních technologií, který nastal od
doby uzavření smlouvy
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit dodatek k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1020/21/RK
Rozpočtové opatření č. 204/21 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – Vzdělávací aktivity pro seniory
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 204/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – transfery odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 435.900 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly:
1. snížení ukazatele: číslo akce 04811740000 – Vzdělávací aktivity pro seniory ve výši
435.900 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů:
a)

číslo akce 04812313455 – Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47,
příspěvková organizace – Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje,
ve výši 45.000 Kč,
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b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

číslo akce 04812324470 – Základní umělecká škola Žandov, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace – Akademie umění a kultury pro seniory, ve výši 31.500 Kč,
číslo akce 04812335459 – Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace
– Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje, ve výši 85.000 Kč,
číslo akce 04812343459 – Základní umělecká škola Tanvald, příspěvková organizace
– Akademie umění a kultury pro seniory, ve výši 92.400 Kč,
číslo akce 04812352313 – Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19,
příspěvková organizace – Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje v roce
2021, ve výši 18.000 Kč,
číslo akce 04812364472 – Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková
organizace – Akademie seniorů při ZUŠ V. Snítila, Mimoň, ve výši 40.000 Kč,
číslo akce 04812372492 – Základní škola a Základní umělecká škola T. G. Masaryka,
Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace – Akademie
55+, ve výši 24.000 Kč,
číslo akce 04812380000 – Umíme si pomáhat, z.s. – Virtuální univerzita třetího věku
- doprovodné vzdělávací a poznávací aktivity pro studující seniory v Libereckém kraji,
ve výši 100.000 Kč,

pořad. č.

rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 435.900 Kč pro:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Název projektu

Akademie umění
a kultury pro
seniory
Libereckého
kraje
Akademie umění
a kultury pro
seniory
Akademie umění
a kultury pro
seniory
Libereckého
kraje
Akademie umění
a kultury pro
seniory
Akademie umění
a kultury pro
seniory
Libereckého
kraje v roce 2021
Akademie
seniorů při ZUŠ
V. Snítila,
Mimoň

Akademie 55+

Žadatel

Základní umělecká škola,
Jablonec nad Nisou,
Podhorská 47, příspěvková
organizace
Základní umělecká škola
Žandov, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace

IČ

Sídlo

Výše
dotace

Podhorská 47,
466 01 Jablonec
75122308 nad Nisou

45.000

Dlouhá 121, 471
70982112 07 Žandov

31.500

Základní umělecká škola
Turnov, příspěvková
organizace

náměstí Českého
ráje 5, 511 01
70946086 Turnov

85.000

Základní umělecká škola
Tanvald, příspěvková
organizace

Školní 351, 468
75121531 41 Tanvald

92.400

Základní umělecká škola,
Frýdlantská
Liberec, Frýdlantská 1359/19,
1359/19, 460 01
příspěvková organizace
64040445 Liberec
Základní umělecká škola
Václava Snítila, Mimoň,
Mírová 119, 471
příspěvková organizace
48282561 24 Mimoň
Základní škola a Základní
Komenského
umělecká škola T. G.
478, 463 34
Masaryka, Hrádek nad Nisou.
Hrádek nad
Komenského 478, okres
70983011 Nisou
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Termín
realizace

1.1.2021–
31.12.202
1
1.9.2021–
22.12.202
1
1.1.2021–
31.12.202
1
11.1.2021
–
30.12.202
1

Název
parametru

Vyučovací
hodina
Počet
odučených
hodin

Měrná
Hodnota
jednotka parametru

počet

150

počet

105

Vyučující
hodina

počet

300

Vyučovací
hodina

počet

308

počet
hodin

60

40.000

1.9.2021–
20.12.202 Vyučovací
1 hodina
Vzdělávání
1.4.2021– seniorů v
31.12.202 uměleckých
1 kruzích

hodina

100

24.000

1.9.2021–
31.12.202
1 Počet lekcí

hodina

80

18.000
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pořad. č.

Liberec, příspěvková
organizace

8.

Název projektu

Virtuální
univerzita třetího
věku doprovodné
vzdělávací a
poznávací
aktivity pro
studující seniory
v Libereckém
kraji

Žadatel

Umíme si pomáhat, z.s.

IČ

4897391

Sídlo

Výše
dotace

Tovární 563, 463
100.000
31 Chrastava

Termín
realizace

Název
parametru

21.6.2021
–
17.12.202
1

Společné
semináře
senior
studentů
VU3V v LK
Cyklus
vzdělávání
senior
studentů
VU3V v LK
Edukační
exkurze
senior
studentů
VU3V v LK

Měrná
Hodnota
jednotka parametru

seminář

2

kurz

2

exkurze

2

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými školami a spolkem
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 204/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smluv
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 15. 07. 2021

USNESENÍ č. 1021/21/RK
Rozpočtové opatření č. 206/21 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery - navýšení neinvestiční
účelové dotace na zabezpečení postupových kol soutěží v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 206/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, ve výši 20.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, z
toho:
1. snížení specifického ukazatele číslo akce 04811805447: Středisko volného času dětí a mládeže,
Semily, příspěvková organizace – Realizace okresních kol soutěží v okrese Semily ve výši
20.000 Kč,
2.

navýšení specifického ukazatele číslo akce 04804802330: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvková organizace – Realizace okresních kol v okrese Liberec a krajských kol soutěží pro
žáky Libereckého kraje o částku 20.000 Kč na celkovou výši 120.000 Kč,
rozhoduje
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté usnesením Rady Libereckého kraje číslo
27/21/RK ze dne 12. 1. 2021 Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace,
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IČO 71294511, se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec 1, na projekt „Realizace okresních a krajských
kol soutěží MŠMT pro žáky okresu Liberec a Libereckého kraje v roce 2021“, z částky 100.000 Kč
do výše 120.000 Kč, číslo akce 04804802330,
schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/1/2021,
uzavíraný mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže Větrník, Liberec, IČO 71294511
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 206/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/1/2021
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 1022/21/RK
Rozpočtové opatření č. 207/21 – úprava kapitoly 912 04 – poskytnutí mimořádných účelových
příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 207/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 60.000 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly následovně:
1. snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04500050000 – Podpora aktivit příspěvkových organizací
o částku 60.000 Kč,
2.

3.
4.

5.

6.

7.

zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503021405 – Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530/3, příspěvková organizace – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)
ve výši 10.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503031401 - Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace – Místní centrum programu DofE Award 2021 ve výši 10.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503041403 - Gymnázium, Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, příspěvková organizace – Příspěvek na realizaci programu DofE ve výši
10.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503051421 - Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
– Program neformálního vzdělávání Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) ve výši
10.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503061430 - Střední zdravotnická škola, Turnov,
28. října 1390, příspěvková organizace – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu ve výši
10.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503071425 - Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace – Realizace programu
neformálního vzdělávání DofE ve výši 10.000 Kč,
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rozhoduje
A. u Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, příspěvková organizace,
IČO 46748016:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503021405 „Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu (DofE)“,
2.
3.
4.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2022,

B. u Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČO 62237004:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503031401 „Místní centrum programu
DofE Award 2021“,
2.
3.
4.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2022,

C. u Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČO 60252758:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503041403 „Příspěvek na realizaci
programu DofE“,
2.
3.
4.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2022,

D. u Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec,
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČO 46747991:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503051421 „Program neformálního
vzdělávání Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)“,
2.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
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3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2022,

E. u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října, příspěvková organizace, IČO 00581071:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503061430 „Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
3.
4.
F.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2022,

u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, IČO 62237039:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503071425 „Realizace programu
neformálního vzdělávání DofE“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
3.

4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2022

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 207/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 08. 2021
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: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 1023/21/RK
Rozpočtové opatření č. 208/21 – úprava kapitoly 913 04 – úprava provozního příspěvku
vybraným příspěvkovým organizacím z důvodu financování aktuálních potřeb
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 208/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, bez dopadu na celkový objem kapitoly
následovně:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku o částku
2.103.378 Kč,
navýšení dílčího ukazatele: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace, o částku 220.000 Kč na úhradu nákladů na přesun pracoviště Hejnice,
navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec,
Lužická 920/7, příspěvková organizace, o částku 200.000 Kč na zajištění opravy spojovací
chodby,
navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace, o částku
300.000 Kč na pořízení nových tabulí,
navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace, o částku 230.000 Kč na stavební úpravy prostor laboratoře chemie,
navýšení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, o částku 150.000 Kč na výměnu osvětlení
v tělocvičně a sklářské huti,
navýšení dílčího ukazatele: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace, o částku 280.000 Kč na pořízení vybavení do nových prostor speciálně
pedagogického centra ve Smetanově ulici, Jablonec nad Nisou,

8.

navýšení dílčího ukazatele: Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, o částku 8.378 Kč na navýšení nájemného (rozšíření prostor
Smetanova, Jablonec nad Nisou),
9. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková
organizace, o částku 200.000 Kč na úhradu nákladů na výmalbu tříd,
10. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,
o částku 35.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
11. zavedení nového dílčího ukazatele: Školní statek, Frýdlant, příspěvková organizace, o částku
480.000 Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací nebezpečného odpadu v areálu statku
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 208/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1024/21/RK
Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 – smlouvy o partnerství
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vzor smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 7,
b) vzor souhlasu zřizovatele se zapojením škol, zřizovaných Libereckým krajem do projektu
Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7,
c)

uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Libereckým krajem
a následujícími příspěvkovými organizacemi:
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Organizace:

Sídlo:

Základní škola a mateřská škola,
Kamenický Šenov, náměstí Míru
616, příspěvková organizace
Školní jídelna Chrastava, Turpišova
343, okres Liberec - příspěvková
organizace
Mateřská škola, Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola
Mírová 81, Mimoň, příspěvková
organizace
Mateřská škola Železný Brod,
Slunečná
327,
příspěvková
organizace
Základní
škola,
Liberec,
Broumovská 847/7, příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec, ul. 5. května
64/49, příspěvková organizace
Základní škola, Česká Lípa, Pátova
406, příspěvková organizace
Základní škola Dr. Františka
Ladislava
Riegra
Semily,
příspěvková organizace
Základní škola Železný Brod, Školní
700, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, U Školy
222/6, příspěvková organizace
Základní škola Tanvald, Sportovní
576, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola
Desná, okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Základní škola Nový Bor, Generála
Svobody 114, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Švermova
403/40, příspěvková organizace
Základní škola Karla Hynka Máchy
Doksy, Valdštejnská 253, okres
Česká Lípa - příspěvková organizace
Základní škola Koberovy, okres
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
Základní škola Turnov, Žižkova 518,
příspěvková organizace

nám. Míru 616,
Kamenický Šenov,
Turpišova
Chrastava

Počet Finanční
osob: podíl v Kč:
471 14 49864653
18 78.088,50
IČO:

343,

463

31 69411123

22

99.303,75

Mánesova 952, 463 65 Nové 72741911
Město pod Smrkem

20 144.243,75

Mírová 81, 471 24 Mimoň

26 133.087,50

Slunečná 327,
Železný Brod

468

48282545
22 70695016

10

65.415,00

Broumovská 847/7, 460 01 65642368
Liberec 6

12

59.535,00

ul. 5. května 64/49, 460 01 65642376
Liberec 1
Pátova 406/1, 470 01 Česká 48283061
Lípa
Jizerská 564, 513 01 Semily 854841

13

65.598,75

5

26.514,60

Školní 700, 468 22 Železný
Brod
U Školy 222/6, 460 07
Liberec 7
Sportovní 576, 468 41
Tanvald
Krkonošská 613, 468 61
Desná

35 174.982,50

70694974

15

76.256,25

64040402

13

52.132,50

43257089

30 184.275,00

70982597

57 314.443,50

Generála Svobody 114, 473 72743964
01 Nový Bor

10

55.860,00

Švermova 403/40, 460 10 70884978
Liberec
Valdštejnská 253, 472 01 70698511
Doksy

10

47.250,00

Koberovy č. p.
22 Železný Brod

1,

468 70695041

Žižkova 518, 511 01 Turnov 855049
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2

13.482,00

15

71.662,50
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Počet Finanční
osob: podíl v Kč:
01 71011170
7 48.951,00

Organizace:

Sídlo:

IČO:

Mateřská
škola
Jilemnice,
příspěvková organizace
Základní škola Rovensko pod
Troskami, příspěvková organizace
Mateřská škola Dubá-příspěvková
organizace
Mateřská škola Rovensko pod
Troskami, příspěvková organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ“,
Liberec
30,
Skloněná
1414,
příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Sokolovská
328, příspěvková organizace
Mateřská škola, Liberec, Stromovka
285/1, příspěvková organizace
Základní škola, Základní umělecká
škola a Mateřská škola, Frýdlant,
okres Liberec
Základní škola, Česká Lípa,
Šluknovská 2904,
příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola
Barvířská, Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše,
Česká Lípa, Mánesova 1526,
příspěvková organizace
Školní jídelna Frýdlant, okres
Liberec, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Vrchlického
262/17, příspěvková organizace
Základní škola Dubá - příspěvková
organizace
Mateřská
škola
Koberovy,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola,
Stráž pod Ralskem, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola
Roztoky u Jilemnice, příspěvková
organizace
Základní škola Turnov, Skálova 600,
příspěvková organizace

Roztocká 994, 514
Jilemnice
Revoluční 413, 512 63 856118
Rovensko pod Troskami
Luční 28, 471 41 Dubá
70695831

9

49.428,75

12

91.980,00

Revoluční 440, 512 63 70998108
Rovensko pod Troskami
Skloněná 1414, 463 11 46746234
Liberec 30

5

36.855,00

5

40.950,00

Sokolovská 328, 460 14 68974639
Liberec 13
ul. Stromovka 285/1, 460 10 72742429
Liberec
Purkyňova 510, 464 01 63154617
Frýdlant

4

20.884,50

10

87.412,50

6

48.717,90

Šluknovská 2904, 470 05 48283070
Česká Lípa

25 119.437,50

Proboštská 38/6, 460 07
Liberec 7

12

65635612

73.082,10

Mánesova 1526, 470 01 49864611
Česká Lípa

25 113.925,00

Školní 692, 464 01 Frýdlant

30 157.342,50

71223461

Vrchlického 262/17, 460 14 46746757
Liberec 13
Dlouhá 113, 471 41 Dubá
48282979
Koberovy 140, 468 22 70695059
Železný Brod
Pionýrů 141, 471 27 Stráž 46750088
pod Ralskem

7

40.327,35

20

98.784,00

1

7.900,20

22 143.561,25

512 31 Roztoky u Jilemnice 75017512
čp. 190

2

11.524,80

Skálova 600, 511 01 Turnov 854794

3

16.558,50

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, 470 06
Zhořelecká
2607,
příspěvková Česká Lípa
organizace

28
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15 110.250,00
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Počet Finanční
osob: podíl v Kč:
Základní škola, Liberec, Dobiášova Dobiášova 851/5, 460 06 68975147
23 95.130,00
851/5, příspěvková organizace
Liberec
Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, 470 01 Česká
48283088
12 61.983,60
Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková Lípa
organizace
Základní škola Lidická, Hrádek nad Školní 325, 463 34 Hrádek na 70983003
3 16.800,00
Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, Nisou
příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, 466 01 Jablonec 72743778
8 57.697,50
Švédská 14, příspěvková organizace nad Nisou
Základní škola, Česká Lípa, Školní Školní 2520, 470 05 Česká 70982198
45 179.550,00
2520, příspěvková organizace
Lípa,
Základní škola a Mateřská škola, Fučíkova 430, 463 61 72744189
35 217.035,00
Raspenava,
okres
Liberec
- Raspenava
příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, 466 01
72048085
5 39.926,25
Střelecká 14, příspěvková organizace Jablonec nad Nisou
Základní škola a mateřská škola Višňová 173, 464 01 Frýdlant 72743522
7 42.411,60
Višňová, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola, Lázně Libverda, 463 62 Lázně Libverda 112 72743417
13 64.239,00
okres Liberec - příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola pro Lužická 920/7, 460 01
46749799
18 114.072,00
tělesně postižené, Liberec, Lužická Liberec
920/7, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola E. Krásnohorské 921, 460 01 46748059
16 100.143,75
logopedická, příspěvková organizace Liberec 14
Mateřská
škola
"Hvězdička", Gagarinova 788/9, 460 07 72076950
10 78.093,75
Liberec,
Gagarinova
788/9, Liberec
příspěvková organizace
Základní škola Nové Město pod Tylova 694, 463 65 Nové
72741996
37 151.987,50
Smrkem, příspěvková organizace
Město pod Smrkem
Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, 468 22 70694982
19 76.230,00
Pelechovská
800,
příspěvková Železný Brod
organizace
Základní škola, Liberec, U Soudu U Soudu 369/8, 460 01 72743131
23 118.702,50
369/8, příspěvková organizace
Liberec
Samostatná školní jídelna, Česká 28. října 2733, 470 06 Česká 49864548
37 152.145,00
Lípa, 28. října 2733, příspěvková Lípa
organizace
Základní škola a mateřská škola, 464 01 Dětřichov 234
72743603
10 49.518,00
Dětřichov,
okres
Liberec,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Lázeňská 406, 463 62
70695911
9 48.951,00
Hejnice, okres Liberec, příspěvková Hejnice
organizace
Organizace:

Sídlo:
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Organizace:

Sídlo:

Základní škola a Mateřská škola
Volfartice, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace
Mateřská škola Lázně Libverda,
okres
Liberec-příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Osečná, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Studenec, okres Semily, příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec, Na Výběžku
118, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola
Velké
Hamry,
příspěvková
organizace
Masarykova
základní
škola,
příspěvková organizace
Mateřská
škola
"Lísteček",
Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace
Základní škola U Lesa Nový Bor,
Boženy Němcové 539, okres Česká
Lípa, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Palackého
37,
příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Pod
Ralskem 572, Mimoň, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Hrádek nad Nisou - Loučná,
příspěvková organizace
Základní škola Jenišovice, okres
Jablonec nad Nisou - příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola
Nová
Ves,
okres
Liberec,
příspěvková organizace
Mateřská škola Plavy, okres Jablonec
nad Nisou - příspěvková organizace
Mateřská škola "Rolnička", Liberec,
Truhlářská
340/7,
příspěvková
organizace

471 12 Volfartice 81

Počet Finanční
osob: podíl v Kč:
72745088
3 13.996,50

463 62 Lázně Libverda 177

72741511

2

12.495,00

Školní 63, 463 52 Osečná

70983810

3

15.435,00

512 33 Studenec 367

854760

4

20.580,00

Na Výběžku 118, 460 15
Liberec 15
468 45 Velké Hamry 212

72741716

2

10.290,00

72743476

16

84.252,00

Školní 416, 468 41 Tanvald

43256791

35 181.177,50

IČO:

Východní 270, 463 11 46746480
Liberec 30 - Vratislavice nad
Nisou
Boženy Němcové 539, 473 46750461
01 Nový Bor

1

7.770,00

6

30.240,00

Palackého 37, 466 01
Jablonec nad Nisou

72743433

1

5.355,00

Sídliště pod Ralskem 572, 48283011
471 24 Mimoň

5

21.866,25

Hartavská 220, 463
Hrádek nad Nisou
468 33 Jenišovice 180

34 70983127

20 104.002,50

72741571

1

4.961,25

Nová Ves 180, 463 31 70695997
Chrastava

2

10.290,00

468 46 Plavy 24

72744405

2

12.862,50

Truhlářská 340/7, 460 01
Liberec 2

72742020

3

20.412,00
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souhlasí
a) ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon s uzavřením smlouvy o partnerství
s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 se:
1. Základní školou a Mateřskou školou pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace, se sídlem: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, IČO: 46749799,
2.

Základní školou a mateřskou školou logopedickou, příspěvková organizace, se sídlem: E.
Krásnohorské 921, 460 01 Liberec, IČO: 46748059,
b) se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu smluv o partnerství s finančním příspěvkem
a k úkonům souvisejícím s realizací a monitorováním projektu Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 7 (podpis žádosti o změnu projektu, žádosti o platbu, zprávy o realizaci
projektu a další dokumentace) a k podpisu souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy
o partnerství s příspěvkovými organizacemi kraje
a ukládá
a) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o partnerství
s finančním příspěvkem Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu,
b)

c)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení souhlasu zřizovatele
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, k podpisu,
Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu plnou moc pro Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení
rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu smluv o partnerství
s finančním příspěvkem a k úkonům souvisejícím s realizací a monitorováním projektu
Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 (podpis žádosti o změnu projektu, žádosti
o platbu, zprávy o realizaci projektu a další dokumentace) a k podpisu souhlasu zřizovatele
s uzavřením smlouvy o partnerství s příspěvkovými organizacemi kraje.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1025/21/RK
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, ze 188
na 212, navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální
ze 42 na 45, a navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-C/01 Základní škola ze 146
na 167, s účinností k 1. 9. 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změnu zápisu v údajích Základní
školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace,
vedených v rejstříku škol a školských zařízení.

31

Výpis usnesení z 12. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 15. 6. 2021
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1026/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecký kraj
- Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka INPOS, spol. s r.o., IČO 25620100, se sídlem Křížkový Újezdec 42,
251 68 Kamenice, analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Liberecký kraj - Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (překročení dílčí maximální nepřekročitelné ceny),
2. o vyloučení účastníka NOKIKA s.r.o., IČO 27936376, se sídlem Školská 694/32, 110 00 Praha
1, analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecký kraj
- Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“ z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek (překročení dílčí maximální nepřekročitelné ceny),
3. o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecký kraj - Zvyšování ochrany škol
a školských zařízení jako měkkých cílů III“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
a to účastníka DOVERVILLE, s.r.o., IČO 24231771, se sídlem Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
za nabídkovou cenu 919.100 Kč bez DPH, 1.112.111 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/1325/2021 mezi Libereckým krajem a společností DOVERVILLE, s.r.o., IČO
24231771, se sídlem Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1027/21/RK
Odměny za 1. pololetí 2021 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem
v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., a Směrnicí Rady
Libereckého kraje č. 01/2007 odměny za 1. pololetí roku 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o výši stanovené odměny.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1028/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s přijetím nadačních příspěvků:
1. ve výši 18.800 Kč pro podporu dětského domova od Nadace VIA, se sídlem Dejvická 306/9,
160 00 Praha 6, IČ: 67360114, do vlastnictví příspěvkové organizace, Dětský domov, Semily,
Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
2. ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů za prázdninové pobyty 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
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 07. 2021
USNESENÍ č. 1029/21/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. Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace, IČ: 60254238
a)

b)
2.

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu celkem ve výši 350.000 Kč, a to ve výši
130.000 Kč na posílení fondu investic, dále ve výši celkem 220.000 Kč na další rozvoj
činnosti organizace, konkrétně ve výši 160.000 Kč na pořízení nových školních tabulí
a ve výši 60.000 Kč na nákup stolů, židlí, skříní a dalšího vybavení učeben,
použití prostředků fondu investic ve výši 130.000 Kč na financování nově zařazené akce
„Interaktivní tabule“,

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006
a) navýšení čerpání rezervního fondu v celkové výši 150.100 Kč, z toho:
• ve výši 60.100 Kč na posílení fondu investic
• ve výši 90.000 Kč na další rozvoj organizace, konkrétně na pokrytí nákladů za pobyt dětí
na prázdninových pobytech,
b) navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 60.100 Kč a s tím související zařazení
nové akce „Workout hřiště set (sestava hrazd do zahrady DD)“ do Plánu investic
organizace na rok 2021

a úpravu Plánu investic organizace na rok 2021,
3. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace, IČ: 60252766
a) snížení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 450.000 Kč, přičemž jde
o vyřazení stávající akce „Nátěr střechy na DM“ v hodnotě 560.000 Kč a zařazení nové
akce „Nátěr a opravy střechy na DM“ ve výši 110.000 Kč,
b) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 200.000 Kč na propagaci školy
a úpravu Plánu investic organizace na rok 2021,
4. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, IČ: 48283142
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu celkem ve výši 249.000 Kč, a to:
• ve výši 239.000 Kč na posílení fondu investic
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b)

• ve výši 10.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace, konkrétně na nákup 4 ks počítačů
bez monitorů do učebny,
čerpání prostředků fondu odměn ve výši 1.000 Kč na odměnu asistentky ředitele,

5. Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 300.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace,
konkrétně na čerpání peněžních neúčelových darů,
6. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
IČ: 00526517
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 1.800.000 Kč na vybavení tří učeben
výpočetní technikou,
b)

navýšení čerpání fondu investic v celkové výši 1.478.690 Kč a změnu v Plánu investic
organizace na rok 2021, konkrétně:
• zařazení nových akcí:
„Automatická garážová vrata, Letná“ v rozpočtu 150.000 Kč,
„Vjezdové závory – Letná, Ještědská“ v rozpočtu 245.000 Kč,
„Přeložka optické sítě, Domov mládeže Truhlářská“ v rozpočtu 41.000 Kč,
„Projektová dokumentace silnoproudých a datových rozvodů, Letná“ v rozpočtu
500.000 Kč,
„Docházkový systém – Letná“ v rozpočtu 250.000 Kč,
„CNC stroj (projekt NAKAP II) v rozpočtu 1.499.190 Kč,
• změnu v rozpočtu stávajících akcí:
„Rekonstrukce metalické sítě, Ještědská“, navýšení z původních 510.000 Kč
na 1.028.500 Kč,
„Rekonstrukce stávajících prostor pro elektromechaniky“, navýšení z původních 1.200.000
Kč na 1.500.000 Kč,
„Hardware – 3 ks“ navýšení z původních 283.000 Kč na 450.000 Kč,
• vyřazení akce:
„Výměna rozvodů topení – Letná, blok A“ v rozpočtu 370.000 Kč,
„Výměna rozvodů TUV-Letná, Řepná“ v rozpočtu 217.000 Kč,
„Požární signalizace, rozhlas – Letná“ v rozpočtu 1.605.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 15. 07. 2021
USNESENÍ č. 1030/21/RK
Vyřazení a prodej nepotřebného movitého majetku příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením, odprodejem, případně likvidací (jen v případě nezájmu o odkoupení) svěřeného
nepotřebného movitého majetku:
a) soustruhu hrotového SV 18 R, rok pořízení 1998,
b) obraceče a shrnovače univerzálního SP4-152, rok pořízení 2008,
svěřených Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvkové organizaci,
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2.

3.

s vyřazením svěřeného nepotřebného movitého majetku likvidací – čističky odpadních vod
pro brusírnu, rok pořízení 1993, svěřeného Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvkové organizaci,
s vyřazením svěřeného nepotřebného movitého majetku likvidací:
a)
b)
c)

elektrického vozíku MEYRA M 80, rok pořízení 1994,
elektrického vozíku s rampou, rok pořízení 1997,
schodolezu MULTIPOWER MP 20-6, rok pořízení 1995,

svěřených Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvkové organizaci
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1031/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna garážových vrat“
Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna garážových vrat“
Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1032/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace laboratoře
biologie“ Gymnáziem, Česká Lípa, Žitavská 2969, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Modernizace laboratoře biologie“ Gymnáziem, Česká Lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace,
2. 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 uděleném souhlasu se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2021
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USNESENÍ č. 1033/21/RK
Zadání veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Rekonstrukce dětského domova, Pasecká
20, Jablonec nad Nisou“ Dětským domovem, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace – Rekonstrukce Dětského
domova Pasecká 20, Jablonec nad Nisou“, a to účastníku SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.,
Liberec, IČO 18381481, se sídlem U Besedy 414/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec,
za nabídkovou cenu 1.615.375 Kč bez DPH, tj. 1.954.603,75 Kč vč. DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5,
2. smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 239/2021 mezi Dětským domovem Jablonec
nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace a SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec,
IČO 18381481, se sídlem U Besedy 414/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
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: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1034/21/RK
Rozhodnutí o neposkytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč žadateli
na projekt „Příprava sportovce na OH 2022
v Pekingu“,
2.

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 30.000 Kč žadateli Fortuna
in natura z.s., IČO: 01253301 s sídlem: Plynárenská 832, 47001 Česká Lípa na projekt
„HEJBÁK 2021“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit informování žadatelů o rozhodnutí Rady
Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1035/21/RK
Smlouva o výpůjčce části areálu v Hejnicích svěřeného Střední škole hospodářské a lesnické,
Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o. Jednotě bratrské
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvkovou organizací, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, IČO 00082554, a Jednotou
bratrskou, se sídlem Boženy Němcové 54/9, 460 01 Liberec V-Kristiánov, IČO 47475111
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1036/21/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518,
bere na vědomí
a) zprávu předsedy výboru pro audit 2020,
b) zprávu předsedkyně dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2020,
c)

neuhrazenou ztrátu společnosti po snížení o výsledek hospodaření za rok 2020 v celkové výši
83.167.937,48 Kč,

d)

dopis předsedy představenstva Čj: NsPCL264/21-ŘED ze dne 12. 5. 2021- Příplatek mimo
základní kapitál na rok 2020 – žádost o 2. posun termínu vyčerpání,
schvaluje
a) výroční zprávu společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. za rok 2020,
b)
c)
d)

řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2020, která je součástí Zprávy nezávislého
auditora ze dne 28. 5. 2021,
zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2020,
plán investičních akcí na rok 2022, financovaných ze zdrojů poskytnutých formou příplatku
mimo základní kapitál dle smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
č. OLP/1530/2020,

e)

posunutí termínu vyčerpání Příplatku mimo základní kapitál za rok 2020 z původního termínu
30. 6. 2021, do nového termínu 30. 6. 2022,
rozhoduje
a) o použití zisku společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. se sídlem v České Lípě,
Purkyňova 1849, IČ: 272 83 518, za rok 2020 ve výši 27.710.267,80 Kč na úhradu ztráty
z minulých let,
b)

o výběru společnosti NEXIA AP a.s. na provedení účetního auditu za rok 2021, a to dle návrhu
Výboru pro audit,
c) o převodu částky 35.612,16 Kč z transparentního účtu č. 223148803/0600 vedeného
u MONETA Money Bank na běžný účet společnosti z důvodu uhrazených částek DPH
snížených o koeficient DPH z běžného účtu
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví,
a) předložit Výroční zprávu akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2020
a účetní závěrku společnosti za rok 2020 jako písemnou informaci zastupitelstvu Libereckého
kraje,
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b)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit doručení výpisu z usnesení rady kraje představenstvu společnosti.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 1037/21/RK
Jmenování nových členů Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska
Rada kraje po projednání
jmenuje
Ing. Ladislava Pořízka, Mgr. Šárku Kalvovou a Mgr. Jana Farského jako nové členy Komise Rady
Libereckého kraje Revitalizace Ralska
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, informovat nové členy Komise
o přijatém usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1038/21/RK
Delegace zástupce Libereckého kraje na zasedání Valného shromáždění Evropského sdružení
pro územní spolupráci NOVUM, spol. s r. o.
Rada kraje po projednání
deleguje
Mgr. Jiřího Ulvra, člena Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, jako zástupce Libereckého kraje
na zasedání Valného shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.,
které se uskuteční dne 25. června 2021 v 10.00 v Kudowa Zdroj,
souhlasí
s navýšením členského příspěvku Libereckého kraje pro ESÚS NOVUM s r. o., od roku 2022
z 14.748 EUR na 16.222,80 EUR ročně (při kurzu 26 Kč/EUR z původních 383.448 Kč
na 421.792,80 Kč)
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zastupovat Liberecký kraj
na Valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o., dne
25. června 2021 v 10.00 v Kudowa Zdroj a hlasovat v souladu s navrženými usneseními.
Termín: 25. 06. 2021
USNESENÍ č. 1039/21/RK
Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2021 – poskytnutí finančního daru
vítězné stavbě
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů, firmě NORDBEANS, s.r.o., 1. máje 868/11, 460 01
Liberec, IČ 04327250, za přihlášení do celostátní soutěže Stavba roku 2021, ve výši 9.680 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1793/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a firmou NORDBEANS,
s.r.o., 1. máje 868/11, 460 01 Liberec, IČ 04327250
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a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení darovací smlouvy
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1040/21/RK
Zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy Regiotex
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zapojením Libereckého kraje do mezinárodní platformy Regiotex bez finančního příspěvku
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit k projednání zastupitelstvu kraje zapojení
Libereckého kraje do mezinárodní platformy Regiotex.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1041/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - nábytek - podsbírky
Etnografická, Dřevo-nábytek a Elektrodesign (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele v „části 1 - podsbírka Etnografická“ veřejné zakázky „Restaurování
- nábytek - podsbírky Etnografická, Dřevo-nábytek a Elektrodesign (Záchrana pokladů
z depozitářů)“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka Zdeňka Špačková, IČO 47880121, se sídlem Podlesí 1832/16,
678 01 Blansko za nabídkovou cenu 980.000 Kč bez DPH (zhotovitel není plátce DPH),
2. o výběru dodavatele v „části 2 - podsbírka Dřevo - nábytek I“ veřejné zakázky „Restaurování
- nábytek - podsbírky Etnografická, Dřevo-nábytek a Elektrodesign (Záchrana pokladů
z depozitářů)“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka Martin Špaček, IČO 02816393, se sídlem Podlesí 1832/16,
678 01 Blansko za nabídkovou cenu 1.561.800 Kč bez DPH (zhotovitel není plátce DPH),
3. o výběru dodavatele v „části 3 - podsbírka Dřevo - nábytek II“ veřejné zakázky „Restaurování
- nábytek - podsbírky Etnografická, Dřevo-nábytek a Elektrodesign (Záchrana pokladů
z depozitářů)“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka Zdeněk Špaček, IČO 13076418, se sídlem Podlesí 1832/16,
678 01 Blansko za nabídkovou cenu 1.055.100 Kč bez DPH, tj. 1.276.671 Kč včetně DPH,
4.

o výběru dodavatele v „části 4 – podsbírka Elektrodesign“ veřejné zakázky „Restaurování
- nábytek - podsbírky Etnografická, Dřevo-nábytek a Elektrodesign (Záchrana pokladů
z depozitářů)“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka Ateliéry Bárta s.r.o., IČO 27478548, se sídlem Žižkova 312,
508 01 Hořice v Podkrkonoší za nabídkovou cenu 119.320 Kč bez DPH, tj. 137.218 Kč včetně
DPH,
schvaluje
1. smlouvu o dílo (část 1) č. OLP/669/2021 mezi Libereckým krajem a Zdeňkou Špačkovou,
IČO 47880121, se sídlem Podlesí 1832/16, 678 01 Blansko,
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2.
3.

smlouvu o dílo (část 2) č. OLP/668/2021 mezi Libereckým krajem a Martinem Špačkem,
IČO 02816393, se sídlem Podlesí 1832/16, 678 01 Blansko,
smlouvu o dílo (část 3) č. OLP/769/2021 mezi Libereckým krajem a Zdeňkem Špačkem,
IČO 13076418, se sídlem Podlesí 1832/16, 678 01 Blansko,

4.

smlouvu o dílo (část 4) č. OLP/1125/2021 mezi Libereckým krajem a společnosti Ateliéry Bárta
s.r.o., IČO 27478548, se sídlem Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1042/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka
Kachle a dlaždice (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele části 1 veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Kachle a dlaždice
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka MgA. Tereza Korbelová, se sídlem Poštovní 337,
Dřísy 27714, IČO 88531937, za nabídkovou cenu 175.600 Kč bez DPH, tj. 201.940 Kč včetně
DPH;
2. o výběru dodavatele části 2 veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Kachle a dlaždice
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka MgA. Tereza Korbelová, se sídlem Poštovní 337,
Dřísy 27714, IČO 88531937, za nabídkovou cenu 182.000 Kč bez DPH, tj. 209.300 Kč včetně
DPH;
3.

o výběru dodavatele části 3 veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Kachle a dlaždice
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka MgA. Tereza Korbelová, se sídlem Poštovní 337,
Dřísy 27714, IČO 88531937, za nabídkovou cenu 125.000 Kč bez DPH, tj. 143.750 Kč včetně
DPH;
schvaluje
1. smlouvu o dílo pro část 1 č. OLP/1194/2021 mezi Libereckým krajem a MgA. Terezou
Korbelovou, se sídlem Poštovní 337, Dřísy 27714, IČO 88531937,
2. smlouvu o dílo pro část 2 č. OLP/1195/2021 mezi Libereckým krajem a MgA. Terezou
Korbelovou, se sídlem Poštovní 337, Dřísy 27714, IČO 88531937,
3.

smlouvu o dílo pro část 1 č. OLP/1196/2021 mezi Libereckým krajem a MgA. Terezou
Korbelovou, se sídlem Poštovní 337, Dřísy 27714, IČO 88531937
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady
Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 06. 2021
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USNESENÍ č. 1043/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka
Sádra -– plastiky (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka SOCHAŘI v.o.s., se sídlem Hodolanská 805/30, 772 00 Olomouc,
IČO: 25391321, z veřejné zakázky z části 2 – Socha z betonu, v souladu s ustanovením
§ dle § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění – nabídka neobsahovala seznam významných služeb pro splnění technické kvalifikace,
2. o vyloučení účastníka BcA. Daniel Bartoš, se sídlem Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy,
IČO: 65190629, z veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – neúplná nabídka,
3.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Sádra – plastiky (Záchrana
pokladů z depozitářů)“ Část 1 – plastiky ze sádry, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka MgA. Tereza
Korbelová, se sídlem Poštovní 337, 27714 Dřísy, IČO: 88531937, za nabídkovou cenu 272.000
Kč bez DPH, 312.8000 včetně DPH,

4.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Sádra – plastiky (Záchrana
pokladů z depozitářů)“ Část 2 – Socha z betonu, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka MgA. Václav
Polián, se sídlem Dobrovského 181/18, 779 00 Olomouc, IČO: 88918629, za nabídkovou cenu
175.000 Kč bez DPH, 201.250 včetně DPH,
schvaluje
1. smlouvu o dílo č. OLP/1116/2021 pro část 1 mezi Libereckým krajem a MgA. Terezou
Korbelovou, se sídlem Poštovní 337, 27714 Dřísy, IČO: 88531937,
2.

smlouvu o dílo č. OLP/1117/2021 pro část 2 mezi Libereckým krajem a MgA. Václavem
Poliánem, se sídlem Dobrovského 181/18, 779 00 Olomouc, IČO: 88918629
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1044/21/RK
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy domova mládeže SUPŠS Kamenický Šenov“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy domova mládeže v ulici 9. května – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov, Havlíčkova č.p. 57, příspěvková organizace“ vydaným Ministerstvem životního prostředí, se
sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, na základě kterého bude Liberecký kraj
čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 do výše 3.002.807,20 Kč
a ukládá
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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 Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2023
USNESENÍ č. 1045/21/RK
Rozpočtové opatření č. 214/21 – úpravy v kapitolách 914 02 – Působnosti a 923 02 a 923 14
– Spolufinancování EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 214/21, kterým se:
1) upravují vybrané dílčí ukazatele v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, v úhrnné výši 300.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to
a) snížením výdajů dílčího ukazatele „Koordinace koncepcí“, č. a. 1701000000, celkem
o 100.000 Kč,
b)
c)
d)
2)

snížením výdajů dílčího ukazatele „Podpora regionálního a hospodářského rozvoje“,
č. a. 173000000, celkem o 120.000 Kč,
snížení výdajů dílčího ukazatele „Prezentace hospodářského prostředí“, č. a. 1753000000,
celkem o 80.000 Kč,
navýšením výdajů dílčího ukazatele „Příprava a řízení projektů LK“, č. a. 1792010000,
celkem o 300.000 Kč

snižují výdaje kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku, celkem o 90.000 Kč, a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje kapitoly 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to:
a) snížením výdajů č. a. 8620151448 – OPŽP 4.3. – Tůně – zadržení vody Frýdlantsko,
celkem o 90.000 Kč,
b) navýšením výdajů č. a. 5620141516 – OPŽP – zeleň DDÚ Jindřichovice, celkem
o 50.000 Kč,
c)

navýšením výdajů č. a. 5620161517 – OPŽP – zeleň DDÚ Františkov LBC, celkem
o 40.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 214/21 Zastupitelstvu Libereckého kraje jako
písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1046/21/RK
Rozpočtové opatření č. 212/21; 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. 212/21, 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 247.500 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
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1)

2)

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 247.372,97 Kč na základě odstoupení dvou příjemců, jedné změny projektu
s finančním dopadem a zbylých prostředků z vyúčtování zrealizovaného projektu,
snížením nerozepsaných rezerv o částku 127,03 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“,

3)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů ve výši 247.500 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 247.500 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

2141
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
10.02.2021 - 10.08.2022

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

2143
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
10.02.2021 - 10.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2)

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, níže uvedeným
žadatelům, z důvodu nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného programu:
Reg.
číslo
2355

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení
doplnění žádosti nebylo v souladu s vyhlášeným
programem
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2356

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2358

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

2360

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

2361

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

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. 925/21/RK ze dne 1. 6. 2021 v části „zdroj vytápění“, a „výše poskytnuté
dotace“ u níže uvedeného příjemce takto:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

3)

2093
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
29.01.2021 - 29.07.2022

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

2357
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
01.04.2021 - 29.09.2022

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

2359
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.04.2021 - 02.10.2022
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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

2362
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.04.2021 - 04.10.2022

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

2363
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.04.2021 - 04.10.2022

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

2364
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
06.04.2021 - 04.10.2022

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

2365
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
07.04.2021 - 05.10.2022
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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

2366
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
07.04.2021 - 05.10.2022

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

2367
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
07.04.2021 - 05.10.2022

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

2368
s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
07.04.2021 - 05.10.2022

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

2369
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.04.2021 - 06.10.2022

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

2370
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

08.04.2021 - 06.10.2022

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

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 212/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1047/21/RK
Rozpočtové opatření č. 213/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 213/21, 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 375.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ v úhrnné výši 375.000 Kč na základě odstoupení tří příjemců od realizace projektu,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 27.500 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 347.500 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
347.500 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2144
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
10.02.2021 - 10.08.2022

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

2145
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
10.02.2021 - 10.08.2022

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

2146
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.02.2021 - 11.08.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 213/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1048/21/RK
Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování žádosti
do IROP 1.1 - IPRÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
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objednávku č. OBJ/461/2021, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
mezi Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem
U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 48267210
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1049/21/RK
Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 1724/20/RK, část a) usnesení č. 385/20/RK
a č. 91/20/ZK
a)
koupě pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení číslo 1724/20/RK a část a) usnesení č. 385/20/RK
souhlasí
a) s koupí:
- část p. p. č. 142 o výměře 9 m2, nově označená jako p. p. č. 142/8, ostatní plocha, silnice,
vymezená geometrickým plánem č. 228-9/2021 ze dne 6. 5. 2021,
- část p. p. č. 482/2 o výměře 7 m2, nově označená jako p. p. č. 482/8, ostatní plocha, silnice,
vymezená geometrickým plánem č. 228-9/2021 ze dne 6. 5. 2021,
vše v katastrálním území Javorník u Dlouhého Mostu, obci Dlouhý Most, evidovaných na listu
vlastnictví č. 202, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu
ve výši 6.400 Kč (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých), pozemky byly trvale dotčeny v rámci
investiční stavby "Rekonstrukce silnice III/03520 Dlouhý Most - Javorník",
b) se svěřením takto nabyté nemovité věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1680/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,

2)

a)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 22. 06. 2021
po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 1050/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemku v k. ú. Košťálov
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí části p. p. č. 752 o výměře 923 m2, nově označené jako p. p. č. 752/2, trvalý travní
porost, vymezené geometrickým plánem č. 749-38/2021 ze dne 22. 3. 2021, nacházející
se v katastrálním území Košťálov, obci Košťálov, evidované na listu vlastnictví č. 717
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 359.970 Kč
(slovy: tři sta padesát devět tisíc devět set sedmdesát korun českých), trvalý zábor v rámci
stavební akce: „Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov, rekonstrukce silnice",
refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/452/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,

2)

a)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 22. 06. 2021
po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 1051/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Snížení energetické
náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS Kamenický Šenov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDS - Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS
Kamenický Šenov“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro pozemní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
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Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
náhradník Ing. Drahomír Nesvadba, oddělení financování nepřímých nákladů,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
náhradník Ing. Hana Hanušová, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané v dynamickém
nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze ve složení zaměstnanců
oddělení veřejných zakázek,
2.
3.

text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/1494/2021

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
USNESENÍ č. 1052/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy domova
mládeže SUPŠS Kamenický Šenov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy domova
mládeže SUPŠS Kamenický Šenov“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
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1.

komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
náhradník Ing. Drahomír Nesvadba, oddělení financování nepřímých nákladů,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/1492/2021
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
USNESENÍ č. 1053/21/RK
Veřejná zakázka „SŠSSD Liberec, Truhlářská 360/3, p. o. – stav. úpravy domova mládeže
v Truhlářské ulici, objekt "B" – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2749/2020 veřejné zakázky „Střední škola strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže
v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“
uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností INSTAV stavební práce s.r.o.,
se sídlem Nová Ves nad Nisou 456, 468 27, IČO 27263568, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
835.054,25 Kč bez DPH, tj. 1.010.415,64 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 470.296,61 Kč bez DPH,
tj. 596.058,90 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny o 364.757,64 Kč bez DPH, tj. 441.356,74 Kč
vč. DPH
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu 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. 07. 2021
USNESENÍ č. 1054/21/RK
Veřejná zakázka „Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou – Domov
a Centrum aktivity, příspěvková organizace – stavební práce“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/585/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností STAV-AGENCY, s.r.o., se sídlem Kateřinská 736, 463 03
Stráž nad Nisou, IČO: 254 82 505, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních
prací a pro předání a převzetí stavby o 34 dnů, vícepráce ve výši 897.760,27 Kč bez DPH, tj.
1.032.424,31 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 203.357,91 Kč bez DPH,
tj. 233.861,60 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 19.088.646,70 Kč bez DPH,
tj. 21.951.943,71 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1055/21/RK
Rozpočtové opatření č. 205/21 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 205/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 800.000 Kč, a to u akce č. 059081 1514 „Domov důchodců
Vratislavice nad Nisou – rekonstrukce kuchyně“,
2. navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 800.000 Kč u akce č. 059085 1521 „Domov a centrum aktivity
Hodkovice nad Mohelkou – výstavba objektu Jana pro klienty“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 205/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1056/21/RK
Veřejná zakázka „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“
– dodatek č. 5
Rada kraje po projednání
schvaluje
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dodatek č. 5 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3992/2017, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1,
Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 284 02 758, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 4.829.357,11 Kč
bez DPH, tj. 5.843.522,10 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 4.324.668,02 Kč bez DPH, tj.
5.232.848,30 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 87.072.307,59 Kč bez DPH, tj.
105.357.492,18 Kč vč. DPH
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: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1057/21/RK
Veřejná zakázka „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – rozšíření stavebních
prací“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2476/2020 uzavíraný v souladu s ustanovením §
222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická
871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 284 02 758, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
3.094.502,81 Kč bez DPH, tj. 3.744.348,40 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 2.535.760,85 Kč
bez DPH, tj. 3.068.270,63 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 36.168.145,96 Kč
bez DPH, tj. 43.763.456,61 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1058/21/RK
Veřejná zakázka „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. - technologie“
– dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. OLP/1984/2018, uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4
a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi
Libereckým krajem a společností Advantage-fl.cz s.r.o., se sídlem Ke Kameni 266, 251 62
Louňovice, IČO: 282 17 179, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 3.014.343,00 Kč bez DPH,
tj. 3.647.355,03 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 2.454.539,00 Kč bez DPH, tj. 2.969.992,19 Kč vč.
DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 9.757.511,00 Kč bez DPH, tj. 11.806.588,31 Kč vč.
DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 07. 2021
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USNESENÍ č. 1059/21/RK
Zrušení zadávacího řízení „Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa - bourací a projekční práce“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa - bourací a projekční práce“ v souladu s § 127 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - po uplynutí lhůty pro
podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1060/21/RK
Rozpočtové opatření č. 203/21 – úprava kapitoly 917 08, zapojení účelových dotací na náhradu
škody způsobené chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 203/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v celkové výši 789.223 Kč
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod
způsobených zvláště chráněnými živočichy, a to:
a) o dotaci 20.000 Kč, určenou paní Věnceslavě Plačkové, IČ 61906859, bytem Dětřichovec
111, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem,
b) o dotaci 700.634 Kč, určenou společnosti Rybářství Doksy spol. s r.o., IČ 60278340,
se sídlem Nerudova 24, 472 01 Doksy,
c)
d)
2.

o dotaci 38.000 Kč, určenou panu Milanovi Maršálkovi, IČ 13788914, bytem Dolní
Řasnice, 464 01 Frýdlant v Čechách,
o dotaci 30.589 Kč, určenou společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ 00000205,
se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 64 Praha 6 - Dejvice,

navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové
výši 789.223 Kč, a to zavedením:
a) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – V. Plačková ve výši
20.000 Kč,
b) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené kormoránem – Rybářství Doksy
spol. s r.o., ve výši 700.634 Kč,
c)
d)

nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – M. Maršálek ve výši
38.000 Kč,
nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vydrou – Vojenské lesy a statky
ČR ve výši 30.589 Kč

a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku a informatiky,
předložit rozpočtové opatření č. 203/21 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1061/21/RK
Odměna za I. pololetí 2021 řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Ing. Martinu Modrému, Ph.D., řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144, odměnu
za I. pololetí roku 2021 dle přílohy důvodové zprávy
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, zajistit
předložení rozhodnutí o poskytnutí odměny pro Ing. Martina Modrého, Ph.D., k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 25. 06. 2021
USNESENÍ č. 1062/21/RK
Smlouvy STŘEVLIK, p. o., související se zahájením činnosti v Domu přírody Českého ráje
v Dolánkách
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem smluv uzavíraných Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací ve věci zahájení činnosti v Domu přírody Českého ráje v Dolánkách:
a) Smlouvou o spolupráci na provozu Domu přírody Českého ráje s Ekocentrem Oldřichov
v Hájích, z.ú., se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475,
b) Smlouvou o zajištění provozu návštěvnického střediska pro Chráněnou krajinnou oblast Český
ráj - Dům přírody Českého ráje s Českou republikou - Agenturou ochranou přírody a krajiny
České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ: 62933591
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, informovat
ředitele STŘEVLIK, p. o., o tomto usnesení rady kraje.
Termín: 25. 06. 2021
USNESENÍ č. 1063/21/RK
Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě
protipovodňových opatření na Lužické Nise
Rada kraje po projednání
schvaluje
Memorandum č. OLP/1908/2021 o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce
při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise uzavírané mezi státním podnikem Povodí
Labe, statutárním městem Liberec, městy Hrádek nad Nisou a Chrastava, obcemi Chotyně, Bílý
Kostel nad Nisou a Kryštofovo Údolí a Libereckým krajem
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství
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1.

2.

předložit Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě
protipovodňových opatření na Lužické Nise jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje,
Termín: 22. 06. 2021
informovat o schválení Memoranda zúčastněné strany a předložit Memorandum k podpisu
hejtmanovi.
Termín: 30. 09. 2021

USNESENÍ č. 1064/21/RK
Rozpočtové opatření č. 195/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 195/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v
oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši 10.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07806520000
s názvem „Oslava 60.tého výročí od založení Autocampu Sedmihorky“ v celkové výši
10.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a v této výši:
IČO/
datum
nar.

1

Autocamp
Sedmihorky
veřejná
obchodní
společnost

25917129 Na kopečku
Oslava
1282/1, 180 00 60.tého výročí
Praha 8
od založení
Autocampu
Sedmihorky

2)

o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o finanční podporu na tuto akci a v této výši:

č. z. žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
název akce předpokládan max. výše
trvale bytem
ý termín
konečné
konání akce fin.
podpory

Záštita v
roce 2019 –
ano/ne –
kdo, kolik

č. z. Žadatel

12. 8. 2021 10 000,00ne

sídlem/
název akce předpokládan max. výše
trvale bytem
ý termín
konečné
konání akce fin.
podpory
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1

Obec Pěnčín

00262501 Pěnčín 57, 468 Pěnčínské
21 Pěnčín
slavnosti

19. 6. 2021 20 000,00ne

schvaluje
smlouvu č. OLP/1765/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která se uzavře mezi Libereckým krajem a Autocampem Sedmihorky, veřejnou obchodní společností,
IČO: 25917129, se sídlem Na kopečku 1282/1, 180 00 Praha 8
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál
rozpočtové opatření č. 195/21 jako písemnou informaci,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1765/2021 k podpisu Ing. Květě
Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené
k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 07. 2021

USNESENÍ č. 1065/21/RK
Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za 1. pololetí 2021
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu
1. PhDr. Daně Petrýdesové, ředitelce Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace,
2. Mgr. Pavlu Hlubučkovi, MBA, řediteli Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
3.
4.

Mgr. Jiřímu Křížkovi, řediteli Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
PhDr. Janu Prostředníkovi, Ph.D., řediteli Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace,

5.

Ing. Zdeňku Vitáčkovi, řediteli Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové
organizace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení rady kraje ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 16. 07. 2021
USNESENÍ č. 1066/21/RK
Souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
organizace na zahraniční výstavu
Rada kraje po projednání
souhlasí

58

Výpis usnesení z 12. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 15. 6. 2021
1)

2)

s výpůjčkou uměleckého díla Alberta Kellera – Mořské lázně Wyk ze sbírky Oblastní galerie
Liberec, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČ 00083267,
na výstavu „The Art of Pál Szinyei Merse“ v době od 11. 11. 2021 do 27. 2. 2022 v Museum
of Fine Arts, Hungarian National Gallery, 1014 Budapest, Szent György tér 2, Hungary,
s výpůjčkou uměleckého díla Toyen – Odliv ze sbírky Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
organizace, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČ 00083267 na výstavu „TOYEN“
v době od 23. 3. 2022 do 24. 7. 2022 v Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 11 Avenue
du Président Wilson, 75116 Paris, France

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení rady kraje Ministerstvo kultury ČR a Oblastní galerii Liberec.
Termín: 13. 07. 2021
USNESENÍ č. 1067/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace pro stavební povolení
na opravu Památníku Jiřího Harcuby v Harrachově“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace pro stavební povolení
na opravu Památníku Jiřího Harcuby v Harrachově“, a to účastníku Ing. arch. Petru Dostálovi,
Varšavská 1104/22, 120 00 Praha 2, IČO: 17004209, za nabídkovou cenu 553.000 Kč bez DPH,
669.130 Kč včetně DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek,
části C, článku 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu se Směrnicí RK
č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021

Sídlo

Kultura,
z.s.
spolek

Majáles Liberec 2021 2023
Oslava studentského
svátku Majáles rozvíjí
kulturní dění a
podporuje regionální

Hrdinů
514/28,
460 01
Liberec

IČO

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Veřejná
podpora

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši

USNESENÍ č. 1068/21/RK
Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury –
spolku Kultura, z.s., a spolku Sdružení pro veletrhy dětské knihy
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatelům:

05120446

* doba trvání
akce – 3 x 2 dny

600.000 Kč

1.1.2021 –
31.8.2023

de
mini
mis
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hudební uskupení
Libereckého kraje.
Propojuje studenty
s ostatní veřejností.

Sdružení
pro
veletrhy
dětské
knihy,
spolek
spolek

2.

Festival dětského
čtenářství
Podpora a rozvoj
dětského čtenářství
cestou setkávání
s autory a ilustrátory
dětských knih,
tematických besed,
výstav ilustrátorů,
scénického umění,
tvořivých dílen, dílen
čtení a objevování nejen
zajímavých příběhů, ale
i objevování knihy jako
artefaktu.

Rumjancev
ova 1362/1,
460 01
Liberec

72741597

* doba trvání
festivalu – 3 x 3
dny

600.000 Kč

1.3.2021 –
30.11.2023

ne

se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
a) č. OLP/1120/2021 na projekt „Majáles Liberec 2021 – 2023“ mezi Libereckým krajem
a Kultura, z.s., IČO: 05120446, se sídlem Hrdinů 514/28, Liberec,
b)

č. OLP/1191/2021 na projekt „Festival dětského čtenářství“ mezi Libereckým krajem
a spolkem Sdružení pro veletrhy dětské knihy, IČO: 72741597, se sídlem Rumjancevova
1362/1, Liberec
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit poskytnutí dotací k rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 1069/21/RK
Rozpočtové opatření č. 180/21 – úprava příjmové části rozpočtu a kapitoly 913 07 Příspěvkové
organizace, dodatek ke smlouvě
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 180/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje v části Odvody
příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dílčí ukazatel Krajská
vědecká knihovna v Liberci o částku 1.000.000 Kč a navyšují výdaje kapitoly 913 07 Příspěvkové
organizace odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dílčí ukazatel Krajská vědecká
knihovna v Liberci ve výši 1.000.000 Kč,
nařizuje
odvod z fondu investic Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, IČ 00083194,
ve výši 1.000.000 Kč, a to v termínu do 31. 7. 2021,
rozhoduje
o navýšení vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu Krajské
vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, IČ 00083194, z původní maximální výše
46.060.800 Kč na maximální výši 47.060.800 Kč
ORG

NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč
Číslo smlouvy

CELKEM dle
původní
smlouvy (Kč)
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CELKEM
dle Dodatku
(Kč)

z toho
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1701

Krajská vědecká
knihovna v Liberci,
příspěvková organizace

OLP/4234/2020

46.060.800

47.060.800

na provoz

na odpisy

43.733.332

3.327.468

schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4234/2020, uzavřené mezi Libereckým krajem a Krajskou vědeckou
knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, jehož předmětem je navýšení maximální výše poskytnuté vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na 47.060.800 Kč
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje rozpočtové opatření
č. 180/21 jako písemnou informaci,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit dodatek ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 1070/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/21 – úprava kapitoly 913 07 Příspěvkové
organizace, provoz zakládaných organizací Botanické a Zoologické zahrady
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 187/21, kterým se
1) navyšují nedaňové příjmy rozpočtu 2021 ve výši 800.000 Kč z titulu zapojení vrácených
nespotřebovaných provozních příspěvků předchozího období Oblastní galerie Liberec,
příspěvkové organizace, a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové
organizace,
2)

navyšují výdaje kapitoly 913 07 Příspěvkové organizace odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v celkové výši 800.000 Kč, v členění Zoo Liberec ve výši 400.000 Kč,
Botanická zahrada – LK ve výši 400.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/21 Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 1071/21/RK
Převod majetku na obec Mařenice
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím níže uvedeného věcného daru obci Mařenice, Mařenice 26, 471 56 Mařenice,
IČO: 00260738:
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Odpočinkové místo Mařenice - projekt
Hřebenovka

Pořizovací cena
(v Kč)

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

1.000.512,82

Celkem

1.000.512,82

Rok
pořízení
2013

Identifikační kód

Zůstatková
cena

KULBH000HMNP

321.523,82

321.523,82

schvaluje
darovací smlouvu číslo OLP/1572/2021, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí
Mařenice, Mařenice 26, 471 56 Mařenice, zastoupenou Dagmar Novotnou, starostkou
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit poskytnutí daru ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2)

Termín: 22. 06. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit za podmínky schválení daru
v zastupitelstvu kraje předložení darovací smlouvy č. OLP/1572/2021 k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 16. 07. 2021

USNESENÍ č. 1072/21/RK
Dodatek č. 2 ke Smlouvě OLP/3485/2020 a dodatek č. 1 ke Smlouvě OLP/3491/2020 z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace, Spolku pro zvelebení jindřichovického kostela Campana, se sídlem
Jindřichovice pod Smrkem 59, IČO: 08177244, o snížení výše dotace a změnu závazných
parametrů projektu „Za hudbou do Jindřichovic“, na jehož realizaci byla přiznána dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 336/20/ZK ze dne 22. září 2020,
2. žádost příjemce dotace, spolku Zpěvem společně – z.s., se sídlem Gorkého 591/24, Liberec,
IČO: 08152764, o snížení výše dotace a změnu závazných parametrů projektu „Když
promlouvá kraj našich domovů“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 336/20/ZK ze dne
22. září 2020,
souhlasí
1. se snížením výše dotace a s novými závaznými parametry projektů pro níže uvedené příjemce,
schválených usnesením zastupitelstva kraje č. 336/20/ZK ze dne 22. 9. 2020, takto:
Příjemce
Název projektu

Schválená
výše dotace
usn. č.
336/20/ZK

Nová výše
dotace
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Schválené
závazné
parametry
usn. č. 336/20/ZK

Nové závazné
parametry
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Spolek pro zvelebení
jindřichovického kostela
Campana

10.500 Kč

3.900 Kč

* návštěvníci – 400
osob
* cyklus koncertů –
5 akcí
* doba trvání cyklu
– 7 hodin
* vystupující – 60
osob

* vystupující – 30
osob
* doba trvání
koncertu – 3
hodiny
* počet bodů
programu – 6
výstupů
* doba streamování
akce – 3 hodiny

7.000 Kč

* hudební
vystoupení – 6 ks
* komponovaný
pořad - 4 ks

* koncerty – 2 ks

Za hudbou do
Jindřichovic

Zpěvem společně – z.s.
Když promlouvá kraj
našich domovů

21.900 Kč

2.

s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. OLP/3485/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Za hudbou do Jindřichovic“, uzavřené dne 11. listopadu 2020
mezi Libereckým krajem a Spolkem pro zvelebení jindřichovického kostela Campana,
3. s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/3491/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Když promlouvá kraj našich domovů“, uzavřené dne 14. října
2020 mezi Libereckým krajem a spolkem Zpěvem společně - z.s.
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/3485/2020 a dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3491/2020
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021

Název projektu/
účel projektu

Bydliště

BRAUNEN
SIS ART
PRODUCTI
ON s.r.o.
společnost
s ručením
omezeným

Dvořákův festival –
63. ročník
Festival propojuje
kulturu a cestovní
ruch díky vysokému
uměleckému významu
festivalu. Koncerty
jsou v zajímavých či
netradičních
prostorách,
partnerská města jsou
prezentována ve
festivalovém katalogu.

Nekvasilova
569/25, 186
00 Praha 8

IČO

27590887
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Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

* počet dní
konání festivalu
v Libereckém
kraji – 5 dní

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

USNESENÍ č. 1073/21/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – společnosti
BRAUNENSIS ART PRODUCTION s.r.o.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

50.000 Kč

1.6. –
31.10.2021

Výpis usnesení z 12. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 15. 6. 2021
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o rozhodnutí žadatele.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1074/21/RK
Rozpočtové opatření č. 211/21, poskytnutí finančního daru na převoz těla zemřelého
na Covid-19, schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 211/21, 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 8.556 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru vypraviteli pohřbu
trvale bytem:
v celkové výši 8.556 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1785/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a
trvale bytem:
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 211/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit darovací smlouvu hejtmanovi
k podpisu.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 1075/21/RK
Poskytnutí finančního daru vítězi soutěže Památka roku 2020 Libereckého kraje z kapitoly 917
07 - Transfery
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) že vítězem soutěže Památka roku 2020 Libereckého kraje je obnova fasády secesního domu
v ulici Korejská 1971 v Jablonci nad Nisou provedená v letech 2018 – 2020 Společenstvím
vlastníků jednotek v domě Korejská 1971, Jablonec nad Nisou, IČ: 254 67 808,
2)

3)

s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000 Kč Společenství vlastníků jednotek v domě
Korejská 1971, se sídlem Korejská 1971/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 67 808,
za vítězství v soutěži Památka roku 2020 Libereckého kraje,
s darovací smlouvou č. OLP/1787/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem jako dárcem
a obdarovaným Společenstvím vlastníků jednotek v domě Korejská 1971, o poskytnutí
finančního daru ve výši 50.000 Kč

a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit materiál o výsledku soutěže Památka roku 2020 Libereckého kraje zastupitelstvu kraje
k projednání.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 1076/21/RK
Rozpočtové opatření č. 196/21 účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové
organizace rezortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 196/21, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 o částku 1.000.000 Kč, poskytnutou
Ministerstvem kultury ČR s účelovým znakem 34070 pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu v členění,
2) navyšují výdaje kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 1.000.000 Kč, která je určena na jednotlivé akce:
a) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, na projekt Děti čtou
nevidomým dětem ve výši 50.000 Kč, ÚZ 34070,
b)

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, na projekt Celoroční výstavní činnost
Oblastní galerie Liberec ve výši 950.000 Kč, ÚZ 34070
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje rozpočtové opatření č. 196/21 jako
písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1077/21/RK
Dohoda o úhradě nákladů na zajištění odbavovacích zařízení pro dopravce v oblasti Východ
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o úhradě nákladů na zajištění odbavovacích zařízení pro dopravce v oblasti Východ
č. OLP/1864/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o.,
IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, na základě které Liberecký kraj uhradí společnosti KORID LK
spol. s r.o., částku 4.080.990 Kč bez DPH, tj. 4.937.997,90 Kč včetně 21% DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předložení
Dohody o úhradě nákladů na zajištění odbavovacích zařízení pro dopravce v oblasti Východ
č. OLP/1864/2021, k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1078/21/RK
Dodatky č. 2 ke smlouvám se společností KORID LK, spol. s r.o.; projekt „CE973
TRANS-BORDERS“
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. s dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace do výše 900.000 Kč na projekt „CE973
TRANS-BORDERS“ č. OLP/5595/2018, uzavíraným mezi Libereckým krajem
a společností KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
IČ 27267351, kterým se prodlužuje termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2021
do 31. 12. 2021,
2. s dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého
kraje do výše 5.000.000 Kč na projekt „CE973 TRANS-BORDERS“ č. OLP/5596/2018
uzavíraným mezi Libereckým krajem a společnosti KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 27267351, kterým se prodlužuje termínu ukončení realizace
projektu z 30. 6. 2021 do 31. 12. 2021
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit návrh dodatku
č. 2 ke smlouvě č. OLP/5595/2018 a návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/5596/2018 k
projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 22. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení řediteli KORID LK, spol. s r.o.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 1079/21/RK
Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na zajištění a provoz
odbavovacího zařízení pro autobusy, oblast Dopravního sdružení obcí Jablonecka
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Dopravního sdružení obcí Jablonecka
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60254041, na projekt
pod názvem „Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní
linkovou dopravu Jablonecka v IDOL“,
souhlasí
1. se smlouvou o spolupráci na „Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující
veřejnou osobní linkovou dopravu Jablonecka v IDOL“ č. OLP/914/2021, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a Dopravním sdružením obcí Jablonecka, IČ 60254041, se sídlem Mírové
náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, na základě které Liberecký kraj formou dotace
přispěje Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na zajištění a provoz odbavovacího zařízení
částkou v maximální výši 600.000 Kč za rok,
2.

s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na náklady spojené se zajištěním a servisem
odbavovacích zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou dopravu na území
příjemce v IDOL do výše 3.000.000 Kč:
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu

60254041
Dopravní sdružení obcí Jablonecka, Mírové náměstí
3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro
autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou
dopravu Jablonecka v IDOL
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Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

Zapojení linek MHD Jablonec nad Nisou do IDOL v
souladu s dokumentem „Technická specifikace
odbavovacích zařízení v IDOL“
Zajištění provozu odbavovacího zařízení v IDOL
Rozvoj software odbavovacího systému z důvodu
zapojení odbavovacího zařízení do IDOL
rok
rok
5
5
3.000.000
100
3.000.000
neinvestice
1.2.2021 – 1.2.2026

3.

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/705/2021
na projekt pod názvem „Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující
veřejnou osobní linkovou dopravu Jablonecka v IDOL“, mezi Libereckým krajem
a Dopravním sdružení obcí Jablonecka, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ 60254041
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání smlouvu o spolupráci na „Zajištění a provoz
odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou dopravu Jablonecka
v IDOL“ č. OLP/914/2021 Zastupitelstvu kraje ke schválení,
2.

Termín: 22. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do výše
3.000.000 Kč žadateli Dopravní sdružení obcí Jablonecka k rozhodnutí a smlouvu o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/705/2021na projekt „Zajištění a provoz odbavovacího
zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou dopravu Jablonecka v IDOL“,
ke schválení.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 1080/21/RK
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě - Ještědská
železnice, ARRIVA vlaky s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony - Ještědská
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železnice č. OLP/5296/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA vlaky s.r.o.,
IČ: 28955196, se sídlem Křižíkova 148/34, CZ-186 00 Praha 8 – Karlín, z důvodu sjednání postupu
pro řešení krátkodobé potřeby posílení regionální dopravy
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podepsání
dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/5296/2019.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1081/21/RK
Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného movitého majetku Libereckého kraje ve správě
KSS LK, p. o. – 2/21 – likvidace
Rada kraje po projednání
schvaluje
likvidaci nepotřebného movitého majetku ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO: 70946078:
Inventární
číslo
4000050087

Rok
výroby

Název
Světelné signalizační
zařízení Martinice

1996

Pořizovací
cena [Kč]

Zůstatková cena
k 31. 5. 2021 [Kč]

114.389,00

0,00

a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, o přijatém usnesení,
b)

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
zajistit likvidaci světelného signalizačního zařízení.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1082/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Město Mimoň
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Město Mimoň, IČO: 00260746,
se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III., ve výši 21.315 Kč plus DPH za služebnost (zásahy
pod chodníkem) na stavbu „Chodník podél III/26831 - SO 101 Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení“
- uložení sítí dešťové kanalizace a stanoví úplatu za zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč plus DPH
(ostatní zásahy mimo chodník)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat starostu
města Mimoň o přijatém usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1083/21/RK
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Veřejná zakázka „Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita
Chotyně U Hrabarů II.“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/171/2020 uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec,
IČO: 25014391, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 2.280.139,82 Kč bez DPH,
tj. 2.758.969,18 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 2.239.625,71 Kč bez DPH,
tj. 2.709.947,11 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o 40.514,11 Kč bez DPH,
tj. 49.022,07 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1084/21/RK
Rozpočtové opatření č. 210/21 – navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 210/21, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje v celkové výši 192.938.709,88 Kč týkající se:
a) účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů
na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2021 ve výši
12.293.603,88 Kč,
b) účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů
na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2021 ve výši
180.645.106 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
v celkové výši 192.938.709,88 Kč, a to tak, že se:
a) snižují výdaje u akce „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“ ve výši 8.013.982 Kč,
b)

navyšují výdaje v celkové výši 200.952.691,88 Kč, a to u:
- nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
98.500.337,88 Kč,
- nespecifikované rezervy týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ve výši 25.000.000 Kč,
- akce „III/2624 Česká Lípa - Kozly“ ve výši 3.832.394 Kč,
- akce „III/26837 a III/26836 Svojkov - Lindava“ ve výši 840.536 Kč,
- akce „II/289 Bořkov“ ve výši 340.629 Kč,
- akce „Most ev. č. 2914-5 Bulovka“ ve výši 236.840 Kč,
- akce „III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov - Žlábek“ ve výši 35.288.291 Kč,
- akce „III/29037 Lučany n./N., rekonstrukce propustku“ ve výši 164.681 Kč,
- akce „II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku“ ve výši 265.716 Kč,
- akce „III/27244 Rynoltice, oprava propustku“ ve výši 141.086 Kč,
- akce „III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ ve výši 6.452.325 Kč,
- akce „II/277 a II/278 Český Dub“ ve výši 13.519.040 Kč,
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- akce „III/2907 Fojtka“ ve výši 16.370.816 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 210/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1085/21/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „PD silnic II. a III. třídy pro 2021“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 3.100.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy“ týkající se projektových dokumentací v předpokládaném rozsahu
těchto jednotlivých mostů a úseků silnic:
- Most ev. č. 28618-2 přes potok Olšina v Mříčné,
- Most ev. č. 290-013 Bílý Potok,
- III/29029 Janov, sanace svahu,
- III/2789 Šimonovice,
- III/29042 Smržovka, havárie opěrné zdi,
- III/2887 Jesenný, havárie propustku,
- Most ev. č. 29035-1 Jindřichov,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 1.550.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,

5.

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení,
včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1086/21/RK
Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „Obnova a údržba alejí na Novoborsku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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1.

2.

o zaslání další zálohové platby na neinvestiční akci „Obnova a údržba alejí na Novoborsku“,
která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem
schváleného mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, nejpozději však do 30. 6. 2022,
o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022,

3.

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
4. o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 7. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení,
včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1087/21/RK
Dodatek č. 24 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 – změna jednotkových cen údržbových prací
běžné údržby silnic
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 24 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503, kterým se mění příloha č. 1 této smlouvy, konkrétně ceník jednotkových prací běžné
údržby silnic
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek č. 24
k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi,
2.

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení předsedu představenstva společnosti Silnice LK a.s., a ředitele Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 1088/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2140/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Silnice Žáček s. r. o., se sídlem Antonína Sovy
965/9, 470 01, Česká Lípa, IČO: 44569432, a SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129/6,
470 01, Česká Lípa, IČO: 25018094, kteří v zadávacím řízení vystupují jako společnost „III/2624
ČL-Kozly SŽ+SAM“, jehož předmětem je:
a) prodloužení termínu dokončení stavebních objektů SO 000 - Vedlejší ostatní náklady, SO 102
- Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 – 9,125, SO 200 - Most 2624-2 a SO 403 - Úpravy
veřejného osvětlení o 150 dní,
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b)

méněpráce ve výši 2.795.976,87 Kč bez DPH, tj. 3.383.132,01 Kč včetně DPH, a vícepráce
ve výši 5.963.244,94 Kč bez DPH, tj. 7.215.526,38 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení ceny
o částku 3.167.268,07 Kč bez DPH, tj. 3.832.394,36 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutární náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 07. 2021
USNESENÍ č. 1089/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3653/2019 „Silnice II/262 Česká Lípa
- Dobranov“ uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Metrostav a.s., se
sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, jehož předmětem je rozdělení
předmětu plnění veřejné zakázky na dvě samostatné etapy a stanovení termínu plnění
2. etapy
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 07. 2021
USNESENÍ č. 1090/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
v otevřeném podlimitním řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
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Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Ing. Čech Petr, silniční technik,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby projektované zhotovitelem č. OLP/1879/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1091/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Demolice objektů v bývalém vojenském
prostoru Ralsko 2020“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhla per rollam,
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Pennant Group s. r. o., IČO: 07075413, se sídlem Na Folimance 2155/15,
Vinohrady, 120 00 Praha, v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - údaje předložené účastníkem
zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti a mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti
nebo na naplnění kritérií hodnocení;
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko
2020“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka DEMSTAV group, s.r.o., IČO: 27844935,
se sídlem Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I - Město, za nabídkovou cenu 2.793.352,00 Kč bez
DPH, tj. 3.379.955,92 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/597/2021 mezi Libereckým krajem a společností DEMSTAV group, s.r.o.,
IČO: 278 44 935, se sídlem Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I - Město
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
USNESENÍ č. 1092/21/RK
Žádost obce Horní Branná o příspěvek na opravu povrchu vozovky silnice III/2954 v rámci
výstavby chodníku - revokace usnesení
Rada kraje po projednání
zrušuje
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usnesení Rady Libereckého kraje č. 778/21/RK ze dne 4. 5. 2021,
bere na vědomí
žádost obce Horní Branná ze dne 19. 4. 2021 o příspěvek na opravu a nový povrch vozovky silnice
III/2954 v rámci výstavby chodníku,
souhlasí
s vyhověním žádosti obce Horní Branná ze dne 19. 4. 2021 o příspěvek na opravu povrchu vozovky
silnice III/2954 v rámci výstavby chodníku do maximální výše 1.839.200 Kč vč. DPH z rozpočtu
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a ukládá
1) Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
zajistit uhrazení příspěvku Libereckého kraje na opravu povrchu vozovky silnice III/2954,
v rámci výstavby chodníku do maximální výše 1.839.200 Kč, včetně DPH, z rezervního fondu
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
2)

Termín: 30. 11. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení Obec Horní Branná.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 1093/21/RK
Zahájení veřejné zakázky „Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti
u rybníka Nohavice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2834 Mírová
pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správ silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
schvaluje

74

Výpis usnesení z 12. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 15. 6. 2021
1.
2.

text „Výzvy k podání nabídky“,
závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/1903/2021

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 1094/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce vybraných alejí LK – 140. výzva“
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce vybraných alejí LK
- 140. výzva“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2. s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1095/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
1. vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 25018094, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(účastník překročil maximální nabídkovou cenu u stavebních objektů města Český Dub),
2.

3.

4.

vyloučení účastníka STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 60838744, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(účastník překročil celkovou maximální nabídkovou cenu),
vyloučení účastníka Skanska a. s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 26271303, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(účastník překročil celkovou maximální nabídkovou cenu),
výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to účastníka Metrostav, a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO:
00014915, za nabídkovou cenu 10.978.359,93 Kč bez DPH, tj. 13.283.815,52Kč včetně DPH,

schvaluje
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Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1160/2021 mezi Libereckým krajem a společností Metrostav,
a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915
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: 15. 07. 2021

USNESENÍ č. 1096/21/RK
Rozpočtové opatření č. 217/21 - navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje; Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatřením č. 217/21, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje ve výši 12.801.503,02 Kč jako účelová investiční dotace
ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování výstavby
cyklistických stezek týkající se akce „Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“,
2. navyšují výdaje v kapitole v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
na akci „Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“ ve výši 12.801.503,02 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 217/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1097/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/26836 Lindava“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2109/2019 "Silnice III/26836 Lindava",
uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností ZEPS s.r.o., se sídlem
Cvikov - Lindava 84, PSČ 471 58, IČO: 28688651, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
1.721.962,01 Kč bez DPH, tj. 2.083.574,03 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 1.050.987,45 Kč
bez DPH, tj. 1.271.694,81 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny o 670.974,56 Kč bez DPH,
tj. 811.879,22 Kč včetně DPH, na 88.844.421,59 Kč bez DPH, tj. 107 501.750,12 Kč včetně DPH, a
prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a předání a převzetí staveniště o 62 dní,
a to z 315 dní na 377 dní
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 1098/21/RK
Písemné informace
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a)
b)
c)

Aktualizace Kontrolní řádu KÚ LK k 1. 7. 2021
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021
Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje s ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Aktualizace Kontrolní řádu KÚ LK k 1. 7. 2021,
b) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021,
c)

Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje s ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

USNESENÍ č. 1099/21/RK
Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu LK v kapitole 917 01 – transfery OKH
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na jimi pořádané akce, a to ve výši
žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

název
parametru

Připomínání
Československá
Sokolská 486,
doba
historických
obec
45247455 Praha 2, 120
konání
událostí I. a II.
legionářská, z.s
00
akce
světové války
Česká
Mánesova
doba
Konference
membránová 22688218 1580, Česká
konání
MEMPUR 2021
platforma, z.s.
Lípa, 47002
akce
Podhorská
doba
1124/93,
Slavnosti řeky
SUNDISK
25499441
konání
Jablonec nad
Nisy
akce
Nisou, 46601

měrná hodnota max. výše
jednot- parafinanční
ka
metru
podpory

den

1

100.000 Kč

den

2

50.000 Kč

Den

1

20.000 Kč

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořenými žadateli
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, dle schváleného vzoru mezi Libereckým
krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 07. 2021

USNESENÍ č. 1100/21/RK
Rozpočtové opatření č. 215/21 – úprava kapitoly 917 01, finanční dar
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 115/21, kterým se upravují dílčí ukazatele peněžitých darů v rámci kapitoly
917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši 10.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci
rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje o
poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje České membránové platformě, z.s.,
se sídlem Mánesova 1580, Česká Lípa, 470 02, IČ 22688218, ve výši 10.000 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1847/2021 mezi Libereckým krajem a Českou membránovou platformou,
z.s., ve výši 10.000 Kč
ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 215/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit darovací smlouvy
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obdarovanými hejtmanovi Libereckého kraje
k podpisu.
Termín: 30. 07. 2021

USNESENÍ č. 1101/21/RK
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1850/2020 s obcí Háje
nad Jizerou
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Háje nad Jizerou, Loukov 61, 513 01 Háje nad Jizerou, IČO: 00275689 o prodloužení
termínu ukončení projektu „Nákup vybavení jednotky předurčené pro ochranu obyvatel – 2. etapa“,
na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 178/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
souhlasí
1. s prodloužením termínu ukončení projektu „Nákup vybavení jednotky předurčené pro ochranu
obyvatel – 2. etapa“ obce Háje nad Jizerou z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021 a s prodloužením
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2021 na 19. 2. 2022,
2.

s dodatkem č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1850/2020 na realizaci projektu „Nákup vybavení jednotky předurčené pro ochranu
obyvatel – 2. etapa“, uzavřené mezi obcí Háje nad Jizerou, Loukov 61, 513 01 Háje nad Jizerou,
IČO: 00275689 a Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje „Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1850/2020 s obcí Háje nad Jizerou“
k projednání.
Termín: 22. 06. 2021
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USNESENÍ č. 1102/21/RK
Informace o záměru financování sekvenace viru SARS-CoV-2 z Krizového fondu Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace hejtmana o záměru financování sekvenace viru SARS-CoV-2 Libereckým krajem
z prostředků Krizového fondu LK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, na jednání rady a zastupitelstva kraje v srpnu 2021 předložit návrh
na poskytnutí finančního daru KNL, a.s., z prostředků Krizového fondu LK určeného na pokrytí části
nákladů spojených se sekvenováním viru SARS-CoV-2. Konkrétní výše daru bude upřesněna
po obdržení skutečných nákladů na sekvenování za měsíc červen 2021 doložených ze strany KNL,
a.s.
Termín: 31. 08. 2021

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

Liberec 18. 6. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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