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

Výpis usnesení č. 6 ze zasedání Výboru dopravy
Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 15. 06. 2021
Číslo usnesení: 6/21/VD/48
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje předložený program
6. zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021.
Hlasování:
Celkem: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

Číslo usnesení: 6/21/VD/49
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání volí ověřovatele zápisu
Jaroslava Demčáka.
Hlasování:
Celkem: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

Číslo usnesení: 6/21/VD/50 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/b.048)
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje vzít na vědomí žádost dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko,
IČ 70946213, ze dne 19. 5. 2021, ve věci prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„DUR Heřmanička“, z důvodu neschválení změny č. 2 Územního plánu Frýdlant,
rozhodnout o změně termínu ukončení realizace projektu „DUR Heřmanička“
ze dne 30. 6. 2021 na 30. 6. 2022 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu ze dne 19. 8. 2021na 19. 8. 2022, z důvodu neschválení změny č. 2 Územního plánu
Frýdlant,
schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě OLP/3941/2018, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „DUR Heřmanička“ ze dne 30. 6. 2021 na 30. 6. 2022 a se změnou termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2021 na 19. 8. 2022

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.:+ 420 485 226 472, e-mail: sona.kohoutova01@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz
• IČ: 70891508
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a uložit
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat,
Dodatek č. 3 ke smlouvě OLP/3951/2018.
Hlasování:
Celkem: 8

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Číslo usnesení: 6/21/VD/51 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/b.049)
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/21, kterým se
v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor silničního hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 9.561.961,18 Kč, a to u:
a) nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši 7.018.166,18 Kč,
b) nespecifikované rezervy „Podpora projektové činnosti“ ve výši 2.543.795 Kč,
2. navyšují výdaje v celkové výši 9.561.961,18 Kč, a to u akce:
a) Cyklotrasa Odra – Nisa – úsek ul. 5. května – silnice I/14 ve výši 1.718.722 Kč,
b) Dubnice – smíšená stezka pro pěší a cyklisty ve výši 550.000 Kč,
c) Stezka pro chodce a cyklisty – Sever (k průmyslové zóně) ve výši 2.000.000 Kč,
d) Cyklostezka Bažina – přeložení části Pašerácké stezky ve výši 1.625.596,39 Kč,
e) Nová cyklostezka ke hřbitovu – I/13 Rynoltice, průtah ve výši 1.123.847,79 Kč,
f) Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. – úsek Jeřmanice ve výši 385.000 Kč,
g) PD – stezka pro chodce a cyklisty, centrum – Písečáky ve výši 300.000 Kč,
h) Lávka přes silnici I/13 a navazující cyklostezka ve výši 490.000 Kč,
i) Stezka pro chodce a cyklisty, přestavba propustku u arény ve výši 700.000 Kč,
j) Cyklostezka – propojení areálu Hraběnka a koupaliště ve výši 368.795 Kč,
k) PD – cyklomagistrála Ploučnice, Noviny p./R. – Srní Potok ve výši 300.000 Kč,
rozhodnout
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu
7.018.166,18 Kč a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu
2.543.795 Kč níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty do výše:
PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY – Podpora výstavby
a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se
smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty a terénních cyklistických
Stezek Libereckého kraje:
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Poř. číslo
IČ

1.
00262340

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektu

Cyklotrasa Odra – Nisa – úsek ul. 5. května – silnice I/14

Účel projektu

převedení cyklistické dopravy mimo hlavní dopravní tepnu v ul. Podhorská, realizací
projektu v úseku ul.5.května – silnice I/14 , stavba je součástí cyklotrasy ODRA-NISA

Název parametru
projektu

délka úseku cyklotrasy

Měrná jednotka

km

Hodnota
parametru

2,95

Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)

3.437.544

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

50

Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice

1.718.722
investice

Termín realizace
projektu

12. 7. 2021 – 30. 6. 2022

Poř. číslo
IČ

4.
00525707

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Obec Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice

Název projektu

Dubnice - smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty v délce 866 m. Žádost o spolufinancování projektu
podaného do SFDI.
smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Název parametru
zábradlí silniční
projektu
záhonové obruby (z hlediska bezpečnosti)
potrubí drenážní
m
m
Měrná jednotka
m
m
866
Hodnota
675
parametru
1414
782
Celkové
plánované
800.000
náklady projektu
(Kč)
Účel projektu
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Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

68,75
550.000
investice
1.8.2021 – 1.11.2022

5.
00263125
Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Název projektu

Stezka pro chodce a cyklisty – Sever (k průmyslové zóně)

Účel projektu

cyklostezka podél místní komunikace zatížené těžkou nákladní dopravou do průmyslové
zóny Příšovice - Sever

Název parametru
projektu

plocha cyklostezky

Měrná jednotka

m2

Hodnota
parametru

584

Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

4.033.801

49,58

Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

2.000.000
investice
1.1.2021 – 31.12.2022

Poř. číslo
IČ

6..
00263265

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Obec Višňová, Višňová 184, 464 01 Frýdlant

Název projektu

Cyklostezka Bažina - přeložení části Pašerácké stezky - Višňová

Účel projektu

stavební rekonstrukce místní komunikace na cyklostezku v délce 467,9 m, přeložení ze
silnice III. třídy

Název parametru
projektu

cyklostezka
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Měrná jednotka

m

Hodnota
parametru

467,9

Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)

3.317.543,66

49
1.625.596,39

Investice/
neinvestice

investice

Termín realizace
projektu

1.1.2021 – 30.12.2023

Poř. číslo
IČ

7..
00263168

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice

Název projektu

Nová stezka ke hřbitovu (cyklostezka) - I/13 Rynoltice, průtah

Účel projektu

realizace cyklostezky v obci Rynoltice, součást cyklostezky svaté Zdislavy

Název parametru
projektu

stezka pro chodce a cyklisty
TDI,BOZP, autorský dozor a nezávislé zkoušky a měření investora
m
ks
366
1

Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)

1.605.496,84

70
1.123.847,79

Investice/
neinvestice

investice

Termín realizace
projektu

1.1.2021 – 30.12.2023

PROGRAM 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY - Podpora projektové přípravy
výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek,
cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty a terénních
cyklistických stezek Libereckého kraje:
Poř. číslo
IČ

1.
46744959
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Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Obec Jeřmanice

Název projektu

Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M. (Turnov) úsek Jeřmanice

Projektová příprava výstavby komunikace pro cyklodopravu Lib. kraje: cyklostezka podél
silnice 27814, která umožní bezpečné vedení cyklotrasy navazující na cyklostezku Odra Účel projektu
Nisa a Nová Hřebenovka (cyklo) - zpracování projektové přípravy PD DSP/PDPS, včetně
inženýrské činnosti
Projektová příprava PD DSP / PDPS - projektová dokumentace a inženýrská činnost ve
Název parametru
fázi pro stavební povolení, pro zadání veřejné zakázky a pro realizaci stavby včetně
projektu
souvisejících činností (geodet. práce, průzkumy, spr. poplatky v rámci IČ) . Součástí bude
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní rozpočet
Měrná jednotka
ks
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)

1

550.000

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu

70
385.000
investice
1.1.2021 – 30.12.2023
2.
00263125
Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
Zpracování dokumentace pro společné řízení trasy spojující centrum obce s
rekreační oblasti Písečáky
zpracování projektové dokumentace pro společné řízení na výstavbu smíšené stezky pro
pěší a cyklisty spojující centrum obce s rekreační oblastí Písečáků
Dokumentace pro společné řízení

Měrná jednotka

ks

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

1
587.078,50

51,1

300.000
investice
1.1.2021 – 30.12.2024
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Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu

3.
00524301
Obec Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova 145, 471 55 Kunratice u Cvikova

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

4.
00262978

Lávka přes silnici I/13 a navazující cyklostezka, obec Kunratice u Cvikova
zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů při křížení silonice I/13 zpracováním dokumentace
Účel projektu
pro územní řízení a inženýrská činnost, včetně geodetického zaměření a průzkumů
Název parametru
dokumentace pro územní řízení a inženýrská činnost, včetně geodetického zaměření a
projektu
průzkumů
ks
Měrná jednotka
Hodnota
1
parametru
Celkové
700.000
plánované
náklady projektu
(Kč)
70
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
490.000
(Kč)
investice
Investice/
neinvestice
Termín realizace
1.1.2021 – 30.12.2024
projektu

Název projektu
Účel projektu

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Stezka pro chodce a cyklisty, stavební akce: Přestavba propustku v km 159,434 trati
Stará Paka - Liberec na podchod
přestavba propustku pod železniční tratí na podchod průjezdný na kole a bezbariérové
připojení podchodu, napojení na Arénu.

Název parametru
projektu

Projektová dokumentace DÚSP
projektová dokumentace PDPS
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní rozpočet

Měrná jednotka

ks
ks
ks

Hodnota
parametru

1
1
1

Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)

1.000.000

70
700.000
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Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)

investice
1.1.2021 – 30.12.2023

5.
00275808
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Jilemnice - dopravní propojení Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka a
městského koupaliště cyklostezkou.
projektová dokumentace pro výstavbu komunikace pro cyklodopravu na území města
Jilemnice, v úseku Všesportovní areál Hraběnka a biotopové koupaliště
projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení
ks
1

526.850

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru

70
368.795
investice
1.3.2021 – 31.12.2022
6.
70809721
Mikroregion Podralsko, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
Projektová příprava cyklomagistrály Ploučnice v úseku Noviny pod Ralskem - Srní
Potok
zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby, včetně inženýrské
činnost v úseku Noviny pod Ralskem - Srní Potok.
projektová dokumentace pro společné povolení
geodetické zaměření
inženýrská činnost
ks
ks
ks
1
1
1

Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

430.000

69,77
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Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

300.000
investice
1.8.2021 – 30.11.2023

2. o neposkytnutím dotace následujícím subjektům kvůli vyřazení jejich žádostí z hodnocení
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy z důvodu administrativního nesouladu podaných
žádostí s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci:
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

2.
00262978
Statutární město Liberec – Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Název projektu

Cyklostezka Vratislavice - ul. Za Mlýnem

Účel projektu

stavební práce v opravě povrchu komunikace v ulici Za mlýnem, která je součástí
Cyklotrasy Odra Nisa. Stavební práce nevyžadují stavební povolení

Název
parametru
projektu

stavba

Měrná jednotka

m

Hodnota
parametru

420

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

2.958.927,50

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

47,31

Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

1.400.000
investice
9.4.2021 – 31.12.2021

Žadatel nesplnil podmínku vyhlášení v položce způsobilé výdaje. Žadatel požaduje dotaci
Důvod
na rekonstrukci pozemní komunikace pro cyklodopravu, která nepodléhá vydání
administrativníh
stavebního povolení, či ohlášení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
o nesouladu
stavebního řádu, což je v rozporu se stanovenými podmínkami programu.
Poř. číslo
3.
IČ
00672912
Příjemce dotace/
Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
žadatel/sídlo
Rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu - Trasa pro pěší a cyklisty
Název projektu
na MK Pertoltice I. na ppč. 314/1 v Pertolticích po Ralskem a část Stezky pro pěší a
cyklisty
trasa pro pěší a cyklisty s propojením trasy od Mimoně až k napojení části Velký Grunov,
Účel projektu
mimo silnici III/2708
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Název
parametru
projektu

rekonstrukce cyklostezky

Měrná jednotka

m2

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

1752

1.095347,66

70
766.743,36
neinvestice
12.4.2021 – 30.9.2022

Žadatel nesplnil podmínku vyhlášení v položce způsobilé výdaje. Žadatel požaduje dotaci
Důvod
na rekonstrukci pozemní komunikace pro cyklodopravu, která nepodléhá vydání
administrativníh
stavebního povolení, či ohlášení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
o nesouladu
stavebního řádu, což je v rozporu se stanovenými podmínkami programu.

schválit:
1. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými podpořenými žadateli z daného programu,
2. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.3 Podpora projektové přípravy, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými podpořenými žadateli z daného programu
a uložit:
1. Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstku hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2021,
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení výše uvedené příjemce dotace,
3. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, resort dopravy, podepsat smlouvy
o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy a č. 6.3 – podpora projektové přípravy, dle schválených vzorů,
po rozhodnutí o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje.
Hlasování:
Celkem: 8

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Číslo usnesení: 6/21/VD/52 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/b.053d))
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje vzít na vědomí písemnou informaci Výroční zpráva za rok 2020 Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Hlasování:
Celkem: 8

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Číslo usnesení: 6/21/VD/53 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/b.071)
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválit
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace do výše 900.000 Kč na projekt
„CE973 TRANS-BORDERS“ č. OLP/5595/2018 uzavíraný 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. Dodatek 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
uzavíraný 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 uložit Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, resort dopravy, předložit Martinu
Půtovi, hejtmanu, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/5595/2018
a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/5596/2018,
k podpisu.
Hlasování:
Celkem: 8

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Číslo usnesení: 6/21/VD/54 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/b.072)
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje vzít 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“,
rozhodnout o poskytnutí 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:
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IČ
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru

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
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

Celkové plánované náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/neinvestice
Termín realizace projektu

3.000.000
100
3.000.000
neinvestice
1.2.2021 – 1.2.2026

schválit
1. smlouvu 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. smlouvu 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 uložit
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace.
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
smlouvu o spolupráci na „Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující
veřejnou osobní linkovou dopravu Jablonecka v IDOL“ č. OLP/914/2021 hejtmanovi kraje
k podpisu.
3. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí účelové dotace OLP/705/2021 na projekt pod názvem „Zajištění
a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou dopravu
Jablonecka v IDOL“.
Hlasování:
Celkem: 8

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Výsledek: přijato
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……………………………….
Josef Chuchlík
předseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 15. června 2021
Zapsal: Ing. Soňa Kohoutová
tajemník
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