Z á p i s č. 16
z 16. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 3. 8. 2021
Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Bc. Markéta Berková
a Bc. Iveta Kavanová

Omluven

Mgr. Petr Tulpa

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu z 15. RK
dne 20. 7. 2021
16. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil M. Půta, hejtman, v 8.00 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili
Ing. Květa Vinklátová a Ing. Zbyněk Miklík. Sdělil, že z jednání se omluvil Mgr. Petr Tulpa.
Zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1
pro 8 proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 15. RK dne 20. 7. 2021. Zápis ověřen byl, připomínky
nikdo nevznesl, tímto jej lze považovat za schválený.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 15. RK dne 20. 7. 2021

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.

Příprava 7. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 31. 8. 2021

6.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje Z pís. Martin Půta
– přehled účasti členů výborů
na jednáních výborů Zastupitelstva
Libereckého kraje za prosinec
2020 – červen 2021

odb. kancelář
hejtmana

1

Z

Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021
7.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje č. OLP/3654/2019
s ČR – Krajským ředitelstvím policie
Libereckého kraje

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Rozpočtové opatření č. 260/21, úpravy
v kapitole 917 01, rozhodnutí o
poskytnutí neinvestičních účelových
dotací a individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

9.

Smlouva o výpůjčce prostor pro pořádání
sportovní akce "Memoriál záchranářů
z Manhattanu“

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

10.

Smlouva o partnerství bez finančního
příspěvku v projektu „Romské platformy
na Jablonecku a Frýdlantsku Džas
Dureder! / Jedeme dál!“

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

11.

Financování soc. služeb dle zvláštního
zákona - Vyhlášení dotačního řízení
na rok 2022 v Libereckém kraji
z prostředků kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

12.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 250/21 – úpravy v kapitolách 917 05
a 914 05 a Vyhlášení dotačního řízení
na spolufinancování sociálních služeb
na rok 2022

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

13.

Prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně – Rada seniorů České
republiky, Krajská rada seniorů
Libereckého kraje, p. s.

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

14.

Rozpočtové opatření č. 258/21 – úprava
kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, zapojení dotace
na sanaci vícenákladů a výpadku
příjmů ze státního rozpočtu

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

15.

Změna přílohy zřizovací listiny
příspěvkové organizace resortu
sociálních věcí Domov Raspenava

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

16.

Výsledek výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky zařízení Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí
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Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021
17.

Vyřazení nepotřebného movitého
majetku svěřeného zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace v Liberci

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

18.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi rezortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

19.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zajištění
a provádění úklidových služeb
v Jedličkově ústavu Liberec“
Jedličkovým ústavem, p. o.

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

20.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „SW
pro sociální služby“

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

21.

Rozpočtové opatření č. 255/21 – úprava
kapitoly 917 09 Transfery, záštity

Z pís. Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

22.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 259/21 – úprava v kapitole 926 09
– Dotační fond LK, poskytnutí dotací
z programu 9.1 a 9.2

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

23.

Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob
se zdravotním postižením v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

24.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 256/21 – zapojení příjmů z prodeje
nemovitého majetku a pojistného plnění
a úprava kapitol 920 04, 912 04 OŠMTS

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 257/21 – úprava kapitol 920 04,
912 04 OŠMTS a 920 14 OISNM

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

26.

Rozpočtové opatření č. 253/21 – úprava
kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT
– odvody za porušení rozpočtové kázně

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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29.

Vyřazení, prodej a likvidace
nepotřebného movitého majetku
příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, p. o.
– schválení nájemní smlouvy na dobu
delší než jeden rok

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

Zahájení VZMR „Obměna počítačového
vybavení (HW) učebny počítačové
grafiky a technologií“ Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou,
Kamenický Šenov, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

Projekt „Naplňování krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání Libereckého
kraje II“ – dohody o spolupráci

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Protokol o kontrole č. j. OK-86/20
- Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace Libereckého
kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

34.

Protokol o kontrole č. j. OK-87/20
- Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804,
Turnov, příspěvková organizace
Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

35.

Protokol o kontrole č. j. OK- 89/20
- Základní škola speciální, Nádražní 213,
Semily, příspěvková organizace
Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

36.

Protokol o kontrole č. j. OK-02/21
- Střední odborná škola Liberec,
Jablonecká 999, Liberec, příspěvková
organizace Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

37.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až červenec 2021

38.

Neuhrazené smluvní pokuty za porušení
povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.
dle Smlouvy č. OLP/1921/2018
za období červenec 2020 – prosinec 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

39.

Neuhrazené smluvní pokuty za porušení
povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.
dle Smlouvy č. OLP/1922/2018
za období červenec 2020 – prosinec 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti
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Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky
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40.

Koncepce veřejné dopravy 2020-2025
s výhledem do roku 2030 – připomínky
Libereckého kraje k materiálu

41.

Smlouva o spolupráci a poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu kraje
na zajištění a provoz odbavovacího
zařízení pro autobusy v MHD Česká
Lípa
NEPŘEDLOŽENO

Z

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

Nepředloženo
42.

Rozpočtové opatření č. 265/21 - úprava
výdajů v kapitole 917 21 – Transfery,
odbor DO; poskytnutí účelových dotací
na propagaci Libereckého kraje, IDOL
a Opuscard

43.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „SEN pavilonu v Martinově
údolí – Léčebna respiračních nemocí,
Cvikov, příspěvková organizace“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

44.

Závazek spolufinancování projektu
Z
„Rekonstrukce a stavební úpravy
městského plaveckého bazénu v Liberci“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

45.

Rozpočtové opatření č. 262/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu Kotlíkové dotace v LK III

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

46.

Rozpočtové opatření č. 263/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu Kotlíkové dotace v LK III
– NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

47.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 251/21 – ocenění „Výrobek roku
Libereckého kraje 2021“ a finanční dar
za ocenění

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

48.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 248/21 - rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace v r. 2021 příjemci
obec Vítkovice

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

49.

Rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace v r. 2021 příjemci Regionální
agrární rada Libereckého kraje

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství
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Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti
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50.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 249/21 - rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace příjemci Spolek
pro využívání bioodpadů – Sever

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

51.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 252/21 – udělení ocenění v soutěži
„Zlatá popelnice“ a finanční dar
za umístění

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

52.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 261/21 - zadání veřejné zakázky
malého rozsahu Studie proveditelnosti
protipovodňových opatření obcí
na Lužické Nise

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

53.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti sídla Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě“ - dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Transformace
- Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí
- vnitřní nábytek“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

55.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Transformace
- Domov Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí
- zdravotně kompenzační vybavení“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

56.

Veřejná zakázka „Transformace
- Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí
- stavební práce“- dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

57.

Veřejná zakázka malého rozsahu
"Stavební úpravy prostor pro Speciálně
pedagogické centrum v Jablonci
nad Nisou" - dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

58.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „APOSS
Liberec, p. o. - lokalita Vratislavice
nad Nisou II“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

59.

Majetkoprávní operace – prodej

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a)
b)

pozemku v k. ú. Mšeno nad Nisou
kupní smlouva
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Z
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Majetkoprávní operace – darování

60.

1.

a) pozemku včetně vyřazené komunikace
v k. ú. Jeřmanice
b) darovací smlouva

2.

a) pozemků v k. ú. Minkovice
b) darovací smlouva
Majetkoprávní operace – přijetí daru

61.

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemků včetně vyřazované komunikace
v k. ú. Jeřmanice
budoucí darovací smlouva
Majetkoprávní operace – budoucí
darování

65.

Z

pozemku včetně vyřazované komunikace
v k. ú. Dlouhý Most
budoucí darovací smlouva
Majetkoprávní operace – budoucí
darování

64.

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemku v k. ú. Kozly u České Lípy
smlouva o bezúplatném převodu
Majetkoprávní operace – budoucí
darování

63.

Ing. Zbyněk
Miklík

pozemků v k. ú. Minkovice
darovací smlouva
Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí

62.

Z

pozemku v k. ú. Rychnov Jablonce nad
Nisou
budoucí darovací smlouva
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Majetkoprávní operace – prodej

66.

a)
b)

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Majetkoprávní operace – budoucí prodej Z
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemku v k. ú. Rychnov u Jablonce nad
Nisou
kupní smlouva
Majetkoprávní operace – prodej

67.

1.

a) pozemku v k. ú. Dolní Štěpanice
b) kupní smlouva

2.

a) pozemku v k. ú. Svor
b) kupní smlouva
Majetkoprávní operace – prodej

68.

a)

vodovodního řadu v k. ú. Česká Ves
v Podještědí

b)

kupní smlouva
Majetkoprávní operace – prodej

69.

a)

nemovitých věcí v k. ú. Jablonné
v Podještědí (bývalá LDN)

b)

kupní smlouva

70.

a)

pozemků v k. ú. Liberec

b)

budoucí kupní smlouva
Majetkoprávní operace – směna

71.

a)

pozemků v k. ú. Benešov u Semil

b)

směnná smlouva
8

Z

Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021
72.

Vyhodnocení soutěže měst a obcí
o nejlepší kroniku Libereckého kraje
a poskytnutí finančních darů vítězným
kronikářům

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

73.

Rozpočtové opatření č. 254/21
– navýšení příjmů rozpočtu a úprava
kapitoly 917 07 Transfery

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

74.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury
– spolku Kultura, z.s.

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

75.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Projektová příprava záměru
Cyklostezka podél silnice I/13 (E442)
Kunratice u Cvikova - Jablonné
v Podještědí II“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

76.

Veřejná zakázka „Most ev. č. 28624-3
přes potok Cedron“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

77.

Veřejná zakázka „Silnice III/28617
Mříčná“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

78.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

79.

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie
v k. ú. Mimoň

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

80.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 264/21 - úprava výdajů v kapitole 926
06; revokace části usnesení č. 938/21/RK
a č. 287/21/ZK poskytnutí dotací
z programu 6.1 a 6.3

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

81.

Písemné informace

člen rady kraje

Zhodnocení kontrolní činnosti
za I. pololetí 2021 za KÚ LK
Přehled veřejných zakázek Krajské
správy silnic Libereckého kraje, p. o.,
za 1. pololetí roku 2021, odsouhlasených
příslušným členem rady kraje a radou
kraje

Mgr. René Havlík

a)
b)

82.

Písemné informace předkládané
zastupitelstvu kraje

9

Ing. Jan Sviták

Z pís. člen rady kraje
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Přehled účasti členů ZK na jednáních
Zastupitelstva Libereckého kraje
za období listopad 2020 - červenec 2021
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 14. a 15. zasedání rady kraje
a na 12. mimořádném zasedání
rady kraje

Martin Půta

83.

Veřejná zakázka „Ocenění společnosti
MMN, a.s.“ – dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. právní

84.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace Zeyerova č. 31 pro potřeby
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

85.

Revokace části usnesení č. 1561/19/RK
– převzetí závazků po společnosti
Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

86.

Výpůjčka nemovitého a movitého
majetku Školnímu statku Frýdlant,
příspěvkové organizaci Libereckým
krajem

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

87.

Informace o procesu výběru auditní
společnosti pro provedení auditu
a schválení auditora pro účetní období
končící 30. 9. 2021

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

88.

Majetkoprávní operace – schválení
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. – k. ú.
Harrachov

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

89.

Různé

a)

b)

Ing. Zbyněk Miklík

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 41, 68 a 70 nejsou předloženy.
M. Půta dodal, že v 9.00 hodin je k projednání bodu č. 50 přizván Ing. Bc. Pavel Koštejn, předseda
Spolku pro využívání bioodpadů - Sever, z.s.
Ing. Sviták požádal o zařazení bodu č. 90 – Veřejná zakázka „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005
Svijany“ – vypořádání námitek.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nového bodu do návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
8
proti
0
zdržel se

byl přijat

0

M. Půta stáhl bod č. 20 z programu jednání, na základě požadavku Mgr. Tulpy.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3
pro 8 proti
0

10

zdržel se

0

byl přijat
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3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1258/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1774/20/RK, 872/21/RK, 912/21/RK, 931/21/RK, 932/21/RK,
934/21/RK, 942/21/RK, 994/21/RK,
1006/21/RK, 1080/21/RK, 1083/21/RK, 1089/21/RK,
1090/21/RK, 1095/21/RK, 1109/21/RK, 1111/21/RK, 1124/21/RK, 1140/21/RK, 1142/21/RK,
1190/21/RK, 1192/21/RK, 1193/21/RK, 1194/21/RK, 1195/21/RK, 1201/21/RK, 1255/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1007/21/RK z 30. 7. 2021 na 31. 10. 2021,
- 1071/21/RK ad 2) z 16. 7. 2021 na 30. 9. 2021,
- 1088/21/RK z 15. 7. 2021 na 31. 8. 2021,
- 1126/21/RK z 31. 7. 2021 na 14. 9. 2021,
- 1139/21/RK z 31. 7. 2021 na 31. 8. 2021.
hlasování č. 4
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1259/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů usnesení
- z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021 - č. 383/14/ZK, 446/15/ZK, 198/16/ZK, 149/17/ZK, 376/17/ZK,
170/18/ZK, 227/18/ZK, 289/18/ZK, 357/18/ZK, 448/18/ZK, 47/19/ZK, 158/19/ZK, 200/19/ZK,
201/19/ZK, 325/19/ZK, 437/19/ZK, 443/19/ZK, 445/19/ZK, 10/20/ZK, 13/20/ZK, 185/20/ZK,
76/VI/20/ZK, 91/20/ZK, 40/21/ZK, 122/21/ZK, 186/21/ZK,
- z 30. 6. 2021 na 30. 11. 2021 - č. 98/VI/20/ZK,
- z 16. 7. 2021 na 30. 9. 2021 - č. 303/21/ZK,
vypouští
ze sledování usnesení č. 62/15/ZK, 527/15/ZK, 311/17/ZK, 326/19/ZK, 92/20/ZK, 96/20/ZK,
186/20/ZK, 256/20/ZK, 73/VI/20/ZK, 74/VI/20/ZK, 75/VI/20/ZK, 77/VI/20/ZK, 78/VI/20/ZK,
11
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79/VI/20/ZK, 80/VI/20/ZK, 111/VI/20/ZK, 12/21/ZK, 37/21/ZK, 38/21/ZK, 39/21/ZK, 41/21/ZK,
42/21/ZK, 62/21/ZK, 84/21/ZK, 92/21/ZK, 94/21/ZK, 96/21/ZK, 97/21/ZK, 102/21/ZK, 104/21/ZK,
105/21/ZK, 108/21/ZK, 125/21/ZK, 133/21/ZK, 150/21/ZK, 164/21/ZK, 165/21/ZK, 178/21/ZK,
195/21/ZK, 196/21/ZK, 197/21/ZK, 199/21/ZK, 200/21/ZK, 201/21/ZK, 202/21/ZK, 203/21/ZK,
216/21/ZK, 217/21/ZK, 218/21/ZK, 219/21/ZK, 222/21/ZK, 223/21/ZK, 224/21/ZK, 225/21/ZK,
228/21/ZK, 231/21/ZK, 232/21/ZK, 233/21/ZK, 237/21/ZK, 238/21/ZK, 252/21/ZK, 253/21/ZK,
269/21/ZK, 273/21/ZK, 274/21/ZK, 280/21/ZK, 283/21/ZK, 286/21/ZK, 290/21/ZK, 299/21/ZK,
300/21/ZK, 302/21/ZK, 306/21/ZK, 307/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 5
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

5. Příprava 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 8. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1260/21/RK
Příprava 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 8. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 8. 2021.
hlasování č. 6
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje za prosinec 2020 – červen 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1261/21/RK
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje za prosinec 2020 – červen 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
přehled účasti členů výborů na jednáních výborů zastupitelstva kraje za období prosinec 2020, leden
- červen 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje přehled účasti členů
výborů na jednáních výborů zastupitelstva kraje, jako písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 7
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
č. OLP/3654/2019 s ČR – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1262/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
č. OLP/3654/2019 s ČR – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace České republiky – Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město, 460 01, IČO: 72050501, o změnu názvu, účelu,
parametru a termínu ukončení realizace projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací
a školicí zařízení“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 318/19/ZK ze dne 27. 8. 2019,
souhlasí
1. se změnou původního názvu projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí
zařízení“ na nový název projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – školicí zařízení“,
2. se změnou účelu projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí zařízení“
ze „Stavební úpravy objektu č. p. 177 v Janově u Nového Boru s cílem vybudování ubytovacího
a školicího střediska – zázemí pro pořádání nácviku zásahu policistů a ostatních složek IZS
na výcvikovém polygonu, který se nachází v přilehlém areálu“ na „Stavební úpravy objektu
č. p. 178 v Janově u Nového Boru s cílem vybudování školicího střediska – zázemí pro pořádání
nácviku zásahu policistů a ostatních složek IZS na výcvikovém polygonu.“,
3. se změnou parametru projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí zařízení“
z „ubytovací a školící středisko“ na „školící středisko“,
4.

5.

se změnou termínu ukončení realizace projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací
a školicí zařízení“ z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2024 a s prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2023 na 19. 2. 2025 a
s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/3654/2019, o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje na realizaci projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí
zařízení“, uzavřené mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město, 460 01, IČO: 72050501
a Libereckým krajem

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje „Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/3654/2019
s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje“.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 8
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Rozpočtové opatření č. 260/21, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1263/21/RK
Rozpočtové opatření č. 260/21, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o záštitu s finanční podporou na jimi pořádané akce, a to ve výši
Hodn
Měrn
Název
ota
á
Akce/účel parame
para
jednot
tru
metr
ka
u
Sdružení
Memoriál
Doba
válečných 4525180 Sokolská 33, ppor. Petra
konání Den
1
veteránů
1
120 00 Praha Šimonky –
akce
ČR
XIV. ročník
Český
kynologick
40. ročník
ý svaz
Na Mlýnku
Doba
4674839
soutěže psů
ZKO
871, 460 01
konání Den
1
3
O liberecký
Liberec –
Liberec 12
akce
pohár
Pavlovice –
219
Celorepubli
kový sraz
Celorep
SH ČMS –
parních
ublikov
Sbor
Vysocká 402, stříkaček u
ý sraz
dobrovolný 6201377
513 01
Den
2
příležitosti
parních
ch hasičů
Semily
150. výročí
stříkače
Semily I
od založení
k
SDH Semily
I
IČO/dat
Sídlem/byte
Žadatel
um
m
narození

2)

3)

Max. výše
finanční
podpory

10.000 Kč

10.000 Kč

20.000 Kč

o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
Spolek válečných veteránů československého samostatného protichemického praporu,
se sídlem Kralická 40/12, 460 07 Liberec VII, IČO: 07361424, na akci 30. výročí ukončení bojů
operace Pouštní bouře a osvobození Kuvajtu, ve výši 100.000 Kč,
o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073, 120 00 Praha, IČO: 26548526, na akci Paměť
národa Libereckého kraje, ve výši 100.000 Kč,

schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 260/21, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele neinvestičních
transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši 40.000 Kč, bez vlivu
na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
2)

vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořenými žadateli o záštitu s finanční
podporou,
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3)

4)

smlouvu č. OLP/2865/2021 o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavřenou mezi Libereckým kraje a žadatelem Spolek válečných veteránů
československého samostatného protichemického praporu, se sídlem Kralická 40/12,
460 07 Liberec VII, IČO: 07361424,
smlouvu č. OLP/2866/2021 o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavřenou mezi Libereckým krajem a žadatelem POST BELLUM, z.ú.,
se sídlem Španělská 1073, 120 00 Praha, IČO: 26548526

a ukládá
1) Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, dle schváleného
vzoru a smlouvy č. OLP/2865/2021 a č. OLP/2866/2021 uzavírané mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými podpořenými žadateli hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 260/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

hlasování č. 9

pro

7

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0

byl přijat

9. Smlouva o výpůjčce prostor pro pořádání sportovní akce "Memoriál záchranářů
z Manhattanu“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1264/21/RK
Smlouva o výpůjčce prostor pro pořádání sportovní akce "Memoriál záchranářů
z Manhattanu“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce prostor pro pořádání sportovní akce č. OLP/2810/2021 mezi Libereckým
krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, a SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Růžodol, se sídlem Jánošíkova 226/2, 460 01 Liberec 1, IČ 64039234
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Smlouvu o výpůjčce prostor pro pořádání
sportovní akce č. OLP/2810/2021 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 10
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

10. Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku v projektu „Romské platformy
na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! / Jedeme dál!“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
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Mgr. Šebková stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že vše hrazeno finančními
prostředky z Norských fondů 2014 – 2021 v rámci programu Lidská práva.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1265/21/RK
Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku v projektu „Romské platformy na Jablonecku
a Frýdlantsku Džas Dureder! / Jedeme dál!“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku č. OLP/2868/2021 při realizaci projektu „Romské
platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder/Jdeme dál!“ mezi Romany art workshop z.s,,
se sídlem Sportovní 553, 468 41 Tanvald, IČO: 05219744 a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí, předložit
"Smlouvu o partnerství" k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 11
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. Financování soc. služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022
v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Mgr. Šebková stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se žádosti podávají
od 18. 10. 2021 do 14. 11. 2021. Doplnila, že jsou nová bonifikační kritéria – aktualizace katalogu
sociálních služeb poskytovatelem, zaměření se na cílové osoby.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1266/21/RK
Financování soc. služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022
v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Rada kraje po projednání
souhlasí
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s termínem a podmínkami
vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace
ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní
město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit vyhlášení
dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního
rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu
na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022, k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 12
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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12. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 250/21 – úpravy v kapitolách 917 05 a 914 05
a Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
Mgr. Šebková stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se původně se jednalo
o 20 milionů. Doplnila, že původní materiál byl skromný a nevypovídající, nový je již doplněn
o vysvětlení a odůvodnění, toho proč má dojít k navýšení prostředků.
Proběhla krátká diskuze týkající se výše příspěvků.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1267/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 250/21 – úpravy v kapitolách 917 05 a 914 05
a Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 250/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel
spolufinancování lůžek, kde objednavatelem je LK ve výši 1.500.000 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel penále
k odvodu do NF za PRK projektu IP 1 ve výši 16.186.654 Kč,
c)
d)

snižují výdaje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, ukazatel Řešení
naléhavých potřeb sociálních služeb zařazených do Základní sítě LK ve výši 2.313.346 Kč
a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, ukazatel
financování sociálních služeb (z prostředků LK), o 20.000.000 Kč,

s termínem a podmínkami Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb
v Libereckém kraji v roce 2022 financovaného z rozpočtu kraje, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 30.000.000 Kč,
3) s pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na spolufinancování
sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Vyhlášení
dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v Libereckém kraji v roce 2022 financovaného
z rozpočtu kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených
na spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2022 k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 13
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2)

13. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Rada seniorů České republiky, Krajská
rada seniorů Libereckého kraje, p. s.
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1268/21/RK
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Rada seniorů České republiky, Krajská rada
seniorů Libereckého kraje, p. s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nenaplnění závazného
parametru projektu, zrušení celostátní soutěže v důsledku nouzového stavu) při čerpání finančních
prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemce Rada seniorů České republiky, Krajská rada
seniorů Libereckého kraje, p. s., IČO: 4450515, se sídlem Mlýnská 611/35, 460 01 Liberec IV
– Perštýn ve výši 8. 000 Kč,
doporučuje
prominout odvod za porušení rozpočtové kázně (nenaplnění závazného parametru projektu, zrušení
celostátní soutěže v důsledku nouzového stavu) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje příjemce Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Libereckého kraje,
p. s., IČO: 4450515, se sídlem Mlýnská 611/35, 460 01 Liberec IV – Perštýn ve výši 8.000 Kč,
tj. ve výši 100 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup ve věci, dle Organizační směrnice
ředitele KÚ LK OS-10/02/15 o postupu při zajištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 14
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. Rozpočtové opatření č. 258/21 – úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
zapojení dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů ze státního rozpočtu
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o 21.145.818 Kč získané
od státu pro příspěvkové organizace.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1269/21/RK
Rozpočtové opatření č. 258/21 – úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
zapojení dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů ze státního rozpočtu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 258/21, kterým se navyšují celkové příjmy kraje o částku 21.145.818 Kč
z titulu přijaté účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a kterým se navyšují výdaje
kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí v celkové výši 21.145.818 Kč určené na sanaci
vícenákladů a výpadku příjmu příspěvkových organizací kraje v resortu sociálních věcí v souvislosti
s trvajícími dopady epidemie COVID 19
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 258/21 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 15
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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15. Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí Domov
Raspenava
Mgr. Šebková stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že v usnesení bude po projednání
opravena chybně uvedená adresa zařízení Domov Raspenava, p. o.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1270/21/RK
Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí Domov
Raspenava
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov Raspenava příspěvková organizace,
se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava,
a to z důvodu převzetí nového nemovitého majetku do užívání
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit přílohu
č. 1 ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 16
pro
8
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
16. Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se výběrového řízení.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1271/21/RK
Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Mgr. Dagmar Žaloudkovou,
do funkce ředitelky zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace, s účinností od 1. 10. 2021
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Mgr. Dagmar Žaloudkové do funkce ředitelky zařízení
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
Termín: 31. 08. 2021
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2.

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit radě kraje
hodnotící zprávu ředitelky, před uplynutím zkušební doby 6 měsíců.
hlasování č. 17

pro

7

proti

0

Termín: 01. 04. 2022
zdržel se
1
Ing. Miklík

byl přijat

17. Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace v Liberci
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1272/21/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace v Liberci
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením nepotřebného majetku – plynová pánev Zanussi 801, svěřeného zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 70932522,
2. s vyřazením nepotřebného majetku – bubnový sušič Electrolux, svěřeného zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 70932522
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitele
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 16. 09. 2021
hlasování č. 18
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

18. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1273/21/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, IČO: 70932522,
2. s přijetím finančního daru ve výši 4.000 Kč od pana
ve prospěch zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO: 48282928,
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3.

4.

5.

6.

7.

s přijetím finančního daru ve výši 13.200 Kč od pana
ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00085782,
s přijetím věcného daru - desinfekční a hygienické prostředky v hodnotě ve výši 9.595,25 Kč
od dárce dm drogerie markt s.r.o., se sídlem Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice,
IČO: 47239581, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru – účelové dotace ve výši 6.000 Kč od dárce Město Rokytnice
nad Jizerou, se sídlem Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00276057,
ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace,
se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 14.000 Kč od dárce DENSO MANUFACTURING CZECH
s.r.o., se sídlem Heyrovského 476, 463 12 Liberec XXIII-Doubí, IČO: 25432338, ve prospěch
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5,
460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru – dezinfekce v hodnotě ve výši 7.152 Kč od dárce Nadační fond
ALBERT, se sídlem Radlická 117, 158 00 Praha 5, IČO: 28967496, do vlastnictví zařízení
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
15, IČO: 71294392,

s přijetím věcného daru – potraviny v hodnotě ve výši 25.890 Kč od dárce Potravinová banka
Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 01 Liberec 6, IČO: 22714154,
do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova
572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 16. 08. 2021
hlasování č. 19
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8.

19. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění a provádění
úklidových služeb v Jedličkově ústavu Liberec“ Jedličkovým ústavem, p. o.
Mgr. Šebková popsala obsah předloženého materiálu. Dodala, že se jedná o externí firmu zajišťující
úklid. Dodala, že prostor je velký a rozlehlý.
Proběhla diskuze ohledně úklidových služeb.
Ing. Miklík upozornil na to, že materiál by měl obsahovat porovnání ceny externího úklidu a interního
úklidu.
M. Půta stáhl bod z programu jednání rady kraje z důvodu nepřítomnosti Mgr. Tulpy.

20. (21) Rozpočtové opatření č. 255/21 – úprava kapitoly 917 09 Transfery, záštity
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
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Proběhla krátká diskuze týkající se názvu projektu.
PhDr. Riegerová vysvětlila, že příjemce dotace je KALENDÁŘ LIBERECKA, spol. s.r.o. a akce
nese název „S rodinou do Vesce“.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1274/21/RK
Rozpočtové opatření č. 255/21 – úprava kapitoly 917 09 Transfery, záštity
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 255/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví ve výši 20.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
a) snížení ukazatele 09700160000 Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb ve zdravotnictví o částku 20.000 Kč,
b)

zavedení nového specifického ukazatele 09800590000 KALENDÁŘ LIBERECKA, spol. s r.o.
ve výši 20.000 Kč,

rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci KALENDÁŘ
LIBERECKA, spol. s r.o., IČO: 28739841, se sídlem Liberec- Liberec II, Nové Město, Papírová 537,
460 01 na akci „S rodinou do Vesce“, ve výši 20.000 Kč,
schvaluje
smlouvu č. OLP/2628/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a KALENDÁŘEM LIBERECKA, spol. s r.o., IČO: 28739841, se sídlem
Liberec- Liberec II, Nové Město, Papírová 537, 460 01
a ukládá
1. Ing Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 255/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, s výše uvedeným podpořeným žadatelem, Mgr. Vladimíru
Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví k podpisu.
hlasování č. 20

pro

8

proti

0

Termín: 30. 09. 2021
zdržel se
0

byl přijat

21. (22) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/21 – úprava v kapitole 926 09 – Dotační
fond LK, poskytnutí dotací z programu 9.1 a 9.2
M. Půta upozornil, že odbor regionálního rozvoje přislíbil rozbor dotačních fondů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1275/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/21 – úprava v kapitole 926 09 – Dotační fond
LK, poskytnutí dotací z programu 9.1 a 9.2
Rada kraje po projednání
souhlasí

22

Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 259/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 09 - Dotační fond, odbor zdravotnictví, v úhrnné výši
1.593.357 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, z toho
a) úprava výdajů v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 986.779,80 Kč
- snížení nespecifikované rezervy programu 9.1 o částku 986.779,80 Kč,
- zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 925.350 Kč,
b) úprava výdajů v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
v úhrnném objemu 668.007 Kč
-

snížení nespecifikované rezervy programu č. 9.2 o částku 579.880,20 Kč,
zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 668.007 Kč,

c) úprava výdajů v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnném
objemu 26.697 Kč
- snížení nespecifikované rezervy podprogramu 9.3 o částku 26.697 Kč,
2) s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci oblasti podpory
č. 9 Zdravotnictví Dotačního fondu LK, a to:
a) v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany v úhrnném objemu 925.350 Kč, níže uvedeným příjemcům
na projekt do výše:

Příjemce/I
Č/Právní
forma

1

ARCUS Společnost
onkologický
ch pacientů,
jejich
rodinných
příslušníků
a přátel, z.s.
/ 46745602
/ spolek

Adres
a

Oblačn
á
450/1,
460 05
Libere
c VKristiá
nov,
Libere
c

Název
projektu

Zlepšení
života
onkologic
kých
pacientůozdravný
pobyt
Harrachov

Výše
dotace
v Kč

42.000

23

Pod
íl
na
celk
.
Závazné
způ parametry
sobi projektu
lých
výd
ajíc
h

Účel
projektu

Termín
zaháje
ní/ukon
čení
projekt
u

počet osob /
osoby / 30,
21,7
počet dní
6
pobytu / dny
/ 10

Rekondiční
pobyt se
uskuteční v
Harrachově
Hotel INN
pro 30
pacientů, v
termínu 8. až
18.9.2021.
Projekt je
určen pro
pacienty se
zhoubným
nádorovým
onemocnění
m, kteří jsou
nadále v

7.1.202
1/
30.11.2
021
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ambulantní
péči. Účelem
je zlepšení
jejich
psychické a
fyzické
kondice.

2

Asociace
rodičů a
přátel
zdravotně
postižených
dětí v ČR, z.
s. Klub
Liberec /
46747354 /
spolek

Dlouh
á 734,
463 12
Libere
c
XXVVesec,
Libere
c

Letní
ozdravný
tábor pro
ZTP/P
klienty

3

Dětská
sportovně
ozdravná
společnost
Bělásek z.s.
/ 22760962
/ spolek

Zelná
184/7,
460 01
Libere
c XIRůžod
ol I,
Libere
c

Dětský
ozdravný
tábor v
roce 2021

60.000

70.000

24

Ozdravný
tábor se letos
bude konat v
rekreačním
středisku
Počet
Líchovy. Je
zdravotně
určen
postižených
primárně pro
klientů /
osoby ZTP/P
17,6 osoba / 28,
s tělesným a
5
Doprovod
duševním
ZTP/P /
postižením.
osoba / 14,
Asistence
Délka pobytu klientů je
/ den / 14
zajištěna
kvalitním
personálem
bez nároku
na finanční
ohodnocení.
Realizace
letního
tábora pro
alergiky a
astmatiky
školního
věku. Cílem
počet dětí /
akce je
dítě / 80,
zapojit tyto
17,5 počet
onemocnění
0
pobytových
m
dnů / den /
handicapova
14
né děti do
kolektivu
vrstevníků,
do
sportovních a
společenskýc
h aktivit

1.6.202
1/
30.9.20
21

1.1.202
1/
31.12.2
021
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4

DIANA
spolek
rodičů a
přátel
zdravotně
postižených
/ 60253231
/ spolek

5

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec
nad Nisou,
Podhorská
49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
příspěvková
organizace

Rýnov
ická
3079/6
6, 466
01
Jablon
ec nad
Nisou

Podhor
ská
946/49
, 466
01
Jablon
ec nad
Nisou

Rekondičn
í pobyt
Diana
20.475
Chlum u
Třeboně

počet
účastníků
ZTP/P /
osoba / 13,
17,0
počet
6
doprovodů /
osoba / 13,
počet dní /
den / 7

Letní tábor
s denní
docházkou
pro děti,
mládež a
14.400
dospělé se
zdravotní
m
postižením

počet
účastníků
projektu
ZTP/P /
osoba / 19,
23,2 počet
3
doprovodů
ZTP/P /
osoba / 10,
počet
pobytových
dnů / den / 4

25

Každoroční
setkání členů
spolku
spojené s
fyzioterapeut
ickými a
ergoterapeuti
ckými
činnostmi.
Cílem
projektu je
pomoci těžce
zdravotně
postiženým
dětem a
mládeží, v
době
prázdnin,
kdy jsou
vytrhnuti z
kolektivu a
stýská se jim
po
kamarádech.
Účelem
projektu je
zvyšování
kvality života
občanů
Libereckého
kraje a
zdravotního
stavu
obyvatel se
zdravotním/t
ělesným
postižením.
Cílem
projektu je
realizovat
příměstský
tábor pro
handicapova
né v termínu
26. 30.7.2021
vždy od 8-15
hodin.

18.5.20
21 /
15.10.2
021

1.5.202
1/
30.9.20
21
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Sportovní
letní
docházkov
9.000
ý tábor pro
handicapo
vané

počet
účastníků
projektu
ZTP/P /
osoba / 18,
18,3 počet
7
doprovodů
ZTP/P /
osoba / 10,
počet
pobytových
dnů / den / 3

Účelem
projektu je
zvyšování
kvality života
občanů
Libereckého
kraje a
zdravotního
stavu
obyvatel se
zdravotním/t
ělesným
postižením.
Cílem
projektu je
realizace
příměstského
tábora pro
handicapova
né v termínu
23. 26.8.2021
vždy od 8-15
hodin.

1.5.202
1/
30.9.20
21

Rekondičn
í pobyt v
42.000
Poděbrade
ch

počet
účastníků
pobytu /
15,0
osoba / 40,
0
počet dní
pobytu / den
/7

Realizace
rekondičního
pobytu pro
členy
organizace
JAKOP.

1.1.202
1/
31.12.2
021

počet
účastníků s
PAS z
Libereckého
9,66
kraje / osoby
/ 9, doprovod
ZTP/P /
osoby / 5

Rekondiční
pobyty jsou
zaměřeny na
sociální a
zdravotní
rehabilitaci a
edukaci dětí
s poruchami
autist.
spektra
(PAS). Na 13
turnusech se
pobytů
zúčastní cca
100 osob s
PAS, z toho
cca 9 osob z

1.1.202
1/
31.12.2
021

6

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec
nad Nisou,
Podhorská
49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
příspěvková
organizace

Podhor
ská
946/49
, 466
01
Jablon
ec nad
Nisou

7

Jablonecký
spolek
onkologický
ch pacientů
JAKOP /
43256911 /
spolek

Emilie
Florián
ové
1736/8
, 466
01
Jablon
ec nad
Nisou

Národní
ústav pro
autismus,
z.ú. /
26623064 /
ústav

XIX.
ročník
rekondiční
V
ch a
Holešo edukačníc
vičkác h pobytů
h
se
593/1a zdravotní
12.075
, 182
m
00
programe
Libeň, m pro děti
Praha
a mladé
8
lidi s
poruchou
autistickéh
o spektra

8

26
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Libereckého
kraje, což
pomůže také
jejich
rodinám.

9

1
0

OBZOR
Liberec, z.s.
/ 26642808
/ spolek

Podkrkonoš
ská
společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z. s.
/ 49294555
/ spolek

Na
Pískov
ně
669/48
, 460
14
Libere
c XIVRuprec
htice,
Libere
c

Nádraž
ní 213,
513 01
Podmo
klice,
Semily

Ozdravný
a
rekondiční
pobyt
2021

S
Mikuláše
m na Žalý
v roce
2021

15.000

počet
účastníků /
10,0
osoba / 11,
0
počet pobyt.
Dnů / den / 7

7.050

počet
účastníků se
zdravotním
postižením /
osoba / 17,
13,2 počet
5
doprovodu
ZTP/P /
osoba / 13,
počet
pobytových
dnů / den / 2

27

Z grantu
bychom
chtěli uhradit
alespoň část
nákladů na
dopravu
speciálním
autobusem s
plošinou,
který
zakoupila
liberecká
ČSAD pro
převoz
vozíčkářů.
Část těchto
nákladů
včetně
nákladů na
pobyt si
všichni hradí
ze svých
vlastních
prostředků.
29. ročník
víkendového
setkán rodin,
ve kterých
žije osoba se
zdravotním
postižením.
Cílem je
rekondice ZP
i pečujících.
Saunování,
masáže,

1.2.202
1/
30.9.20
21

1.9.202
1/
31.12.2
021
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1
1

Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Sever
Liberec z.s.
/ 46744398
/ spolek

Oblačn
á
450/1,
460 05
Libere
c VKristiá
nov,
Libere
c

Buď fit
senior
Sezimovo
Ústí

1
2

Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Sever
Liberec z.s.
/ 46744398
/ spolek

Oblačn
á
450/1,
460 05
Libere
c VKristiá
nov,
Libere
c

Buď fit
senior
Janské
Lázně

1
3

Senioři
České
republiky, z.
s., Základní
organizace
Nový Bor /
75118203 /
spolek

Žižkov
a 159,
473 01
Arnult
ovice,
Nový
Bor

17.500

počet osob /
osoby / 25,
11,2
počet dní
5
pobytu / dny
/5

20.580

počet osob /
osoby / 21,
16,5
počet dní
3
pobytu / dny
/7

Rekondičn
í pobyt pro
členy ZO
v
40.320
Luhačovic
ích 29.8.4.9.2021

počet
účastníků
pobytu /
17,8
osoba / 48,
6
počet
pobytových
dnů / den / 6

28

cvičení,
klimatoterapi
e, arteterapie.
Účastníci se
mohou
zapojit do
programu pro
děti, který
probíhá
souběžně.
Účastníci
jsou v
důchodovém
věku tělesně
postižení.
Pobyt se
uskuteční v
Sezimově
Ústí v Hotelu
Mas, termín
20.8. až
25.8.2021. V
hotelu je
zajištěn
bazén a
rehabilitace.
Účastníci
jsou v
důchodovém
věku tělesně
postižení, je
pro ně
připraven
program.
Pobyt se
uskuteční v
Penzionu
Sola Fide v
termínu 5.6.
až 12.6.2021.
Určeno
členům s
pohybovým
omezením v
lázních
Luhačovice.
V průběhu
pobytu
budou
poskytnuty 4

9.3.202
1/
11.11.2
021

1.2.202
1/
21.10.2
021

1.1.202
1/
30.10.2
021
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1
4

Spolek
zdravotně
postižených
z.s. /
26608596 /
spolek

č. p.
906,
468 49
Kořen
ov

1
5

Spolek
zdravotně
postižených
Železnobrod
ska /
26608022 /
spolek

1
6

Svaz
diabetiků
ČR,
pobočný
spolek
Česká Lípa
/ 48282138
/ spolek

Rekondičn
í pobyt pro
zdravotně 44.800
postižené
občany

počet
účastníků /
20,6
osob / 40,
9
počet dnů /
den / 8

Příčná
350,
468 22
Železn
ý Brod

Chorvatsk
o Baška
47.320
Voda 2021

počet
účastníků /
12,3 osoby / 52,
4
počet
pobytových
dnů / den / 7

Na
Svahu
2645,
470 06
Česká
Lípa

Edukačně
rekondiční
pobyt pro
diabetiky

počet
účastníků /
28,0
osoby / 28,
0
počet dnů /
dny / 7

27.440

29

léčebné
procedury,
využívání
bazénu a
fittness
centra, ranní
cvičení,
turistika,
poznávací
výlety,
exkurze,
kulturní a
společenské
akce.
Zlepšení
zdraví,
především
účast na
pravidelné
pohybové
aktivitě a
zdravějším
životním
stylu
Rekondiční
pobyt pro
postižené a
seniory, pro
zlepšení
zdravotního
stavu
alergiků,
astmatiků a
imobilních
členů včetně
doprovodu
spolku.
Součástí
spolku bude i
vyškolená
zdravotnice.
ERP pro
diabetiky za
doprovodu
lékaře a
zdravotní
sestrypřednášky,
cvičení,
turistika,

1.1.202
1/
31.12.2
021

1.1.202
1/
30.9.20
21

12.6.20
21 /
19.6.20
21
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správná
výživa

1
7

Svaz
diabetiků
ČR,
pobočný
spolek
Jilemnice /
49295179 /
spolek

1
8

Svaz
diabetiků
ČR,
pobočný
spolek
Lomnice
nad
Popelkou /
62014854 /
spolek

č. p.
Rekondičn
37,
í pobyt
20.020
512 04
2021
Mříčná

počet
účastníků
projektu /
22,2
osoba / 22,
1
počet
pobytových
dnů / den / 7

Rekondičn
í pobyt
diabetiků
29.400
Lomnice
nad
Popelkou

počet
účastníků
pobytu /
osoby / 30,
počet dnů
23,0
pobytu / dny
2
/ 7, počet
seminářů /
hodin / 5,
edukace /
hodin / 5

č. p.
319,
512 03
Libštát

30

Podpořit u
členů našeho
pobočného
spolku
zvýšení
fyzické
zdatnosti a
přispět k
upevnění
jejich zdraví
a odstranění
nežádoucích
účinků
diabetu.
Cílem
projektu je
zlepšená
kvalita života
diabetiků.
Zlepšená
pohybová
aktivita,
edukační
činnost pod
vedením
zdravotní
sestry dipl.
diabetoložky,
seznámení s
nemocí, s
vedlejšími
problémy
nemoci.
Získání
nových
poznatků při
léčbě
diabetu.

1.5.202
1/
31.10.2
021

1.1.202
1/
31.12.2
021
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1
9

2
0

2
1

Svaz
diabetiků
ČR, územní
organizace
Liberec,
pobočný
spolek /
71193316 /
pobočný
spolek

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR,
z.s.základní
organizace
Nový Bor /
72754184 /
spolek
Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Česká Lípa
/ 62237551
/ spolek

Zlatá
ulička
229,
468 04
Proseč
nad
Nisou,
Jablon
ec nad
Nisou

Božen
y
Němco
vé
585,
473 01
Nový
Bor
Božen
y
Němco
vé
585,
473 01
Nový
Bor

Rekondičn
ía
edukační
20.160
pobyt pro
diabetiky

Zlepšení
zdravotního
stavu osob
postižených
onemocnění
m diabetes
mellitus
(cukrovka),
zlepšení
počet
tělesné i
účastníků
duševní
13,8 REP / osoba /
kondice,
5
24, počet dnů
získání
pobytu / den
vhodných
/6
návyků jako
je pravidelný
pohyb, dietní
strava a
edukace o
předcházení
dalších
zdravotních
komplikací.

Ozdravný
pobyt v
33.600
Jetřichovic
ích

počet osob
projektu /
21,3 osoba / 32,
0
počet
pobytových
dnů / den / 7

Napomáhat
udržet
zdravotní a
psychický
stav
zdravotně
postižených

1.1.202
1/
31.12.2
021

Rekondičn
í pobyt
32.760
Sezimovo
Ústí

počet
účastníku
projektu /
14,6
osoba / 39,
3
počet
pobytových
dnů / den / 6

Napomáhat
udržet
zdravotní a
psychický
stav
zdravotně
postižených

22.6.20
21 /
28.6.20
21

31

1.3.202
1/
31.10.2
021
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2
2

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Zahrad
ní
415/10
, 460
01
Libere
c XIRůžod
ol I,
Libere
c

Rekondičn
í pobyt
zdravotně
postiženýc 40.000
h ve
Spáleném
Poříčí

2
3

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Zahrad
ní
415/10
, 460
01
Libere
c XIRůžod
ol I,
Libere
c

Rekondičn
í pobyt
zdravotně
postiženýc 39.200
hv
Sezimově
Ústí

32

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality života
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
Počet dnů /
znevýhodněn
15,3 den / 6, Počet
ých skupin
8
osob / osoba
občanů
/ 48
(pobytové
programy).
Pobyt má
vliv na
zvýšení
aktivity osob
s dlouhodobě
nepříznivým
stavem.
Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality života
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
Počet dnů /
znevýhodněn
16,5 den / 5, Počet
ých skupin
2
osob / osoba
občanů
/ 56
(pobytové
programy).
Pobyt má
vliv na
zvýšení
aktivity osob
s dlouhodobě
nepříznivým
stavem.

1.1.202
1/
31.12.2
021

1.1.202
1/
31.12.2
021
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2
4

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec /
69291926 /
spolek

Zahrad
ní
415/10
, 460
01
Libere
c XIRůžod
ol I,
Libere
c

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postiženýc
hv
Jánských
Lázních

2
6

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
základní
organizace
kardiaků
Liberec /
69291314 /
spolek

Zahrad
ní
415/10
, 460
01
Libere
c XIRůžod
ol I,
Libere
c

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postiženýc
hv
Poděbrade
ch

35.000

33.600

33

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality života
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
Počet dnů /
znevýhodněn
19,2 den / 7, Počet ých skupin
3
osob / osoba občanů
/ 36
(pobytové
programy).
Pobyt a
program má
vliv na
zvýšení
aktivity osob
s dlouhodobě
nepříznivým
stavem.
Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality života
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
Počet dnů /
znevýhodněn
10,5 den / 6, Počet
ých skupin
0
osob / osoba
občanů
/ 40
(pobytové
programy).
Pobyt má
vliv na
zvýšení
aktivity osob
s dlouhodobě
nepříznivým
stavem.

1.1.202
1/
31.12.2
021

1.1.202
1/
31.12.2
021
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2
7

2
8

2
9

Svaz tělesně
postižených
v České
republice z.
s. místní
organizace
Mimoň /
71183973 /
spolek

Sídlišt
ě pod
Ralske
m 603,
471 24
Mimo
ň I,
Mimo
ň

Tělovýchov
ná jednota
KARDIO
z.s.
Jablonec
nad Nisou /
22843868 /
spolek

Tělovýcho
vná
činnost
pro
rekondici
Nemoc
postiženýc
niční
h
4446/1
kardiovask
5, 466
ulárními
13.000
01
chorobami
Jablon
a
ec nad
nemocemi
Nisou
pohybové
ho ústrojí rekondiční
soustředěn
í

TJ Kardio
z.s. Liberec
/ 46744576
/ spolek

Husov
a
21/13,
460 01
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

Ozdravný
pobyt pro
tělesně
postižené
důchodce

Podzimní
turistický
sraz

31.500

41.160

34

počet
účastníků
23,3 pobytu / osob
8
/ 30, počet
dnů pobytu /
den / 7

Realizace
ozdravného
pobytu pro
tělesně
postižené
důchodce
STP

1.1.202
1/
31.12.2
021

počet
účastníků /
16,1
osoba / 25,
7
počet dnů /
den / 4

Tělovýchovn
á činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskul
árními
chorobami a
nemocemi
pohybové
ústrojí rekondiční
soustředění

1.1.202
1/
31.12.2
021

počet
zúčastněných
23,2 osob / osob /
8
42, počet
pobytových
dnů / den / 7

Účelem
projektu
zvýšení
fyzické a
psychické
odolnosti
účastníků výhradně
kardiaků.
Pravidelný a
přiměřený
pohyb je
kardiakům
velmi
doporučován
a na
popisované
akci je
základem.
Jedná se o
turistiku pěší
i cyklo.

2.3.202
1/
3.11.20
21
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3
0

TJ Kardio
z.s. Liberec
/ 46744576
/ spolek

3
1

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
JABLONE
C NAD
NISOU,
z.p.s. /
64668517 /
spolek

Husov
a
21/13,
460 01
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

Paseck
á
4228/2
3, 466
02
Jablon
ec nad
Nisou

Letní
kondiční
tábor
kardiaků
2021

Rekondice
s
hiporehabi
litačním
programe
m

42.140

počet
zúčastněných
19,5 osob / osob /
7
43, počet
pobytových
dnů / den / 7

9.900

počet ZP
účastníků
pobytu /
osoba / 10,
11,8 počet
9
doprovodů /
osoba / 2,
počet dní
pobytu / den
/6

35

Letní
kondiční
tábor
pořádáme již
po 41. bez
přerušení.
Letošní
situace je
poněkud
nejistá, ale
doufáme, že
koncem
června bude
možné tábor
uskutečnit.
Účelem
projektu je
zlepšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníkůzejména z
členů
turistického
odd.
Realizace
rekondičního
pobytu pro
stabilizaci
psychiky,
rovnováhy,
posilování
páteře, svalů
i nervů
postižených
roztroušenou
sklerózou a
pro zlepšení
celkového
zdravotního
stavu

1.3.202
1/
1.10.20
21

1.1.202
1/
31.12.2
021
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3
2

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/54
, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Rekondice
září

3
3

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/54
, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Rekondice
říjen

6.975

6.975

36

Rekondiční
pobyt má
umožnit
lidem s RS
osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení.
Odborný
program
účastníci /
zajišťují
14,0 počet osob /
rozcvička,
0
15, počet dnů dva bloky
/ den / 3
cvičení
denně,
odborná
přednáška,
konzultace s
lékařem či
lektorem,
arteterapie a
jiné
volnočasové
aktivity.
Rekondiční
pobyt má
umožnit
lidem s RS
osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení.
Odborný
program
účastníci /
zajišťují
14,0 počet osob /
rozcvička,
0
15, počet dnů dva bloky
/ den / 3
cvičení
denně,
odborná
přednáška,
konzultace s
lékařem či
lektorem,
arteterapie a
jiné
volnočasové
aktivity.

1.7.202
1/
31.12.2
021

1.7.202
1/
31.12.2
021
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b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném objemu
668.007 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt do výše:

Příjemce/I
Č/Právní
forma

Adres
a

1

Šaldov
a
Amelie, z.s. 337/15
/ 27052141 , 186
/ spolek
00
Karlín,
Praha

2

Broum
ovská
700/15
, 460
06
Libere
c VIRochli
ce,
Libere
c

3

Asociace
TOM ČR,
TOM
20507
Radovánka
Liberec /
09849807 /
pobočný
spolek

Celia-život
bez lepku
o.p.s. /
27048861 /
obecně
prospěšná
společnost

č. p.
198,
463 31
Nová
Ves

Název
projektu

Výše
dota
ce v
Kč

Centrum
Amelie
Liberec

Podíl
na
celk.
Závazné
způs
parametry
obilý
projektu
ch
výda
jích

Účel
projektu

Termín
zahájení/
ukončení
projektu

zajištění
psychosociál
ní podpory /
měsíc / 12,
počet
32.30
kontaktů s
11,38
0
klienty /
osoba / 35 /
počet klientů
v odborných
službách /
osoba / 500

Zajištění
psychosociá
lní podpory
dospělým
onkologicky
nemocným a
jejich
blízkým v
Libereckém
kraji v roce
2021

1.1.2021
/
31.12.20
21

Edukace
Radovánk
y 2021

Dosah /
11.58
64,36 Počet osob /
2
90

Zdravotní
výchova
občanů, dětí
a mládeže,
včetně
edukace
(semináře,
přednášky a
kurzy pro
laickou
veřejnost).

1.5.2021
/
23.12.20
21

Aktivity
směřující
ke
zlepšení
života lidí
s celiakií

pravidelné
edukační a
poradenské
akce pro
celiaky a
jejich rodiny
37.50
50,00 (fyzické nebo
0
on-line podle
možností) /
počet / 15,
distribuce
potravin z
Potravinové

Účelem
projektu je
pomoc
lidem s
celiakií a
jejich
rodinám,
formou
pořádání
edukačních
akcí a besed,
poskytování
poradenství,

1.1.2021
/
31.12.20
21
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banky / kg /
250 /
edukace
veřejnosti
(přednášky,
besedy,
semináře) /
počet / 2,
účast na
konferenci
(sympoziu) /
počet / 1

4

5

Celia-život
bez lepku
o.p.s. /
27048861 /
obecně
prospěšná
společnost

Centrum
Mateřídouš
ka, z.s. /
26626357 /
spolek

č. p.
198,
463 31
Nová
Ves

P.
Bezruč
e 387,
463 62
Hejnic
e

Webové
stránky o
problemat
ice
celiakie a
bezlepkov
é diety

Zdravý
úsměv

podpory a
šíření
pravdivých
informací o
problematic
e celiakie a
bezlepkové
diety.

Účelem
projektu je
provozování
a
rozšiřování
odborné
webových a
články na
facebookov
web a fb /
ých stránek
počet / 12,
pro celiaky,
recepty na
37.50
jejich rodiny
50,00 web a fb /
0
a veřejnost.
počet / 12 /
Plánujeme
informace z
rozšířit je
proběhlých
především o
akcí na web a
další rady a
fb / počet / 5
odborné
informace, o
recepty a
videorecept
y, atd…

1.1.2021
/
31.12.20
21

Cílem je
realizovat
preventivní,
zdravotně
podpůrný
program v
organizacích
Lbc kraje s
cílem
zlepšení a
fixace
správných
orálně
hygienickýc
h návyků a
dosáhnout u

1.1.2021
/
30.11.20
21

Preventivní
program /
16.50
akce / 14,
49,44
0
Zapojené
organizace /
počet / 8

38
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cílové
skupiny
vědomostí
odpovídající
ch věku o
zubních
nemocech a
možnostech
prevence.

6

7

Dramacentr
um
Bezejména,
z.s. /
06810942 /
spolek

FOKUS
Liberec
o.p.s. /
46749411 /
obecně
prospěšná
společnost

Nezval
ova
658/15
, 460
15
Libere
c XVStarý
Harcov
,
Libere
c

Nezval
ova
662/18
, 460
15
Libere
c XVStarý
Harcov
,
Libere
c

Počet
tříhodinovýc
h seminářů
pro veřejnost
LK /
tříhodinový
seminář / 3,
Počet
tříhodinovýc
h seminářů
37.50
69,44 pro žáky LK
0
/ tříhodinový
seminář / 15 /
Minimální
počet
účastníků
seminářů /
účastník /
360, Počet
lektorů /
lektor / 2

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
zdravotního
stavu a
zvyšování
kvality
života
obyvatelstva
Libereckého
kraje
prostřednict
vím
edukačních
programů
zaměřených
na prevenci
závislostí a
prevenci
domácího
násilí.

1.7.2021
/
31.12.20
21

počet
Svépomoc
účastníků
ný klub
klubu / počet
17.25
duševně
68,66 osob / 35,
0
nemocnýc
počet setkání
h
klubu / počet
setkání / 100

My klub,
Arte klub a
T-klub jsou
rekondiční
kluby
zdravotně
postižených,
tj.
doplňková
služba
Fokusu
Liberec.
Prostřednict
vím projektu
bychom rádi
získali
příspěvek

1.1.2021
/
31.12.20
21

Programy
pro žáky a
studenty
Liberecké
ho kraje

39
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pro
koordinátor
ku klubů,
vstupné,
jízdné,
společ. akce,
apod.

8

9

Jezdecký
klub Elite,
z.s. /
22756931 /
spolek

Klub pro
zdraví
obyvatel
Liberecka
z.s. /
68974833 /
spolek

Vitano
vice č.
ev. 4,
463 45
Pěnčín

Ruprec
htická
318/16
, 460
01
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

pronájem
koně / počet
hodin / 225,
Hiporehab
mzdové
ilitace pro
náklady /
42.50
děti a
29,41 počet hodin /
0
mládež
450 /
2021
materiální
náklady /
počet kusů /
5

Snížení
nákladů na
hiporehabilit
ace pro
rodiny s
dětmi s
fyzickým a
mentálním
handicapem.
Zajištění
kontinuity
terapií pro
stálé klienty
a možnost
zlepšování
kvality a
variability
poskytovaný
ch služeb.

1.1.2021
/
31.12.20
21

Preventiv
ní
skupinové
cvičební
cvičení
jednotka /
25.50
chronický
30,00 hodina / 48,
0
ch
počet osob /
pacientů v
ks / 25
Jedličkově
ústavu

Udržení,
resp.
zlepšení
stávajícího
zdravotního
stavu
pacientů se
zdravotním
znevýhodně
ním.
Použitím
adekvátních
rehabilitační
ch pomůcek
a metodik
docílit
stabilizace
jejich

4.1.2021
/
30.12.20
21
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pohybových
možností,
zlepšení
celkového
zdravotního
stavu a
sociálních
vazeb

1
0

1
1

Komunitní
středisko
KONTAK
T Liberec,
příspěvkov
á
organizace
/ 27336751
/
příspěvkov
á
organizace

Národní
ústav pro
autismus,
z.ú. /
26623064 /
ústav

Palach
ova
504/7,
460 01
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

V
Holešo
vičkác
h
593/1a,
182 00
Libeň,
Praha
8

Podpora
seniorských
volnočasový
ch aktivit
zaměřující
se na
vhodný
pohyb hraní
kuželek a
bowlingu.
Umožnit
seniorům
aktivní
trávení
volného
času, který
je pro ně
navíc
cenově
dostupný.
Tyto
aktivity
KONTAKT
pro seniory
zajištuje
dlouhodobě.

1.9.2021
/
31.12.20
21

Na základě
podrobného
psychologic
počet
kého nebo
vyšetřených a
psychiatrick
podpořených
42.50
ého
20,83 osob z
0
vyšetření
Libereckého
stanovit, zda
kraje / osoby
deficity v
/ 35
sociálněemočním
porozumění

1.1.2021
/
31.12.20
21

pronájem
kuželny /
Pravidelné
hodina / 30,
19.80
sportování
60,00 pronájem
0
seniorů
bowlingovýc
h drah (10) /
hodina / 10

Diagnosti
ka a
odborné
poradenst
ví pro
osoby s
autismem
z
Liberecké
ho kraje

41
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a projevy v
chování
odpovídají
PAS,
definovat
psychologic
ké,
výchovné,
vzdělávací a
sociální
potřeby
klienta.

1
2

1
3

Oblačn
Regionální á
organizace 450/1,
zdravotně
460 05
postižených Libere
Sever
c VLiberec z.s. Kristiá
/ 46744398 nov,
/ spolek
Libere
c

Sdružení
TULIPAN,
z.s. /
26672472 /
spolek

Sokols
ká
113/8,
460 01
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

Poradenst
ví,
klubová
činnost,
cvičení
pro
zdravotně
postižené

kancelář
pronájem /
měsíc / 12,
7.350 70,00 klubovna /
měsíc / 2 /
tělocvična /
měsíc / 2

Zlepšení
života
zdravotně
postižených,
příprava
programu,
rekondice,
cvičení,
poradenství,
klubová
činnost

4.1.2021
/
31.12.20
21

Podpora
duševního
a
fyzického
zdraví pro
OZP a
neformáln
í pečující

Projekt je
zaměřen na
podporu
osob se
zdravotním
postižením
tělesného či
duševního
charakteru v
Počet
době, která
podpořených
je velmi
37.42
osob / osoba /
46,33
složitá i pro
5
15, Soubor
tzv. zdravou
materiálu /
společnost.
soubor / 1
Díky
terapeutický
m aktivitám
budeme
schopni
usnadnit
situaci
hendikepova
ným.

1.1.2021
/
31.12.20
21
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1
4

Sdružení
TULIPAN,
z.s. /
26672472 /
spolek

Sokols
ká
113/8,
460 01
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

Sami sobě
vzděláván
ía
supervize

Projekt lépe
připravuje
naše
pracovníky
na výkon
jejich
zaměstnání,
ve kterém
přicházejí
Přímo
do
podpořené
každodenníh
osoby / osoba
o styku se
/ 15,
25.50
zdravotně
49,64 Osvědčení
0
hendikepova
účasti na
nými.
odborném
Supervize
kurzu /
využíváme
osvědčení / 7
jako
prostředek
eliminující
vyhoření,
které je
velmi časté
v práci s
hendikepova
nými.

1.1.2021
/
31.12.20
21

Senioři
Liberecké
ho kraje v
pohybu

Počet seniorů
zapojených
do
pohybových
aktivit z LK /
30.00
40,61 osoba / 70,
0
Počet
cvičebních
skupin pro
seniory LK /
skupina / 5

Účelem
projektu je
stabilní
realizace
pohybových
aktivit pro
seniory
Libereckého
kraje.

1.9.2021
/
31.12.20
21

Trvalá
pomoc
členům při
péči o
zdraví a
minimalizac
e
komplikací
způsobenýc
h diabetem.

1.1.2021
/
31.12.20
21

1
5

Senior
fitnes z. s. /
22724770 /
spolek

Uralsk
á
770/6,
160 00
Buben
eč,
Praha
6

1
6

Svaz
diabetiků
ČR,
pobočný
spolek
Jilemnice /
49295179 /
pobočný
spolek

Péče o
vzdělávání
dolní
formou
končetiny
přednášky /
2021 a
č. p.
hodina / 2,
prevence
10.50
37,
40,00 odborné
vzniku
0
512 04
ošetření
zdravotníc
Mříčná
nohou /
h
procedura /
komplikac
80
í

43
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způsobený
ch
diabetem

Obsahuje
péči o dolní
končetiny s
příspěvkem
členům,
pořádání
přednášek a
organizaci
dalších
aktivit - pěší
výlety,
plavání.

1
7

Svaz
postižených
civilizační
mi
chorobami
v České
republice,
z. s. /
00674443 /
spolek

Karlíns
ké
náměst
í
59/12,
186 00
Karlín,
Praha

Rozchodí
me
CIVILKY
v
Liberecké
m kraji
2021

1
8

Tělovýchov
ná jednota
KARDIO
z.s.
Jablonec
nad Nisou /
22843868 /
spolek

Nemoc
niční
4446/1
5, 466
01
Jablon
ec nad
Nisou

Tělovýcho
vná
činnost
pro
počet
rekondici 5.000 32,26 účastníků /
postiženýc
osoba / 12
h
kardiovas
kulárními

Pochod s
holemi
32.55
nordic
70,00
0
walking /
Počet
pochodů / 2
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V rámci
projektu
proběhnou
dvě akce nácvik a
pochod s
holemi
nordic
walking v
Novém
Boru a v
Hrádku nad
Nisou.
Cílovou
skupinou
projektu
jsou osoby s
civilizačním
i chorobami,
senioři a
široká
veřejnost.
Každého
pochodu se
zúčastní
minimálně
30 os.

1.4.2021
/
30.11.20
21

Tělovýchov
ná činnost
pro
rekondici
postižených
kardiovasku
lárními
chorobami a
nemocemi

1.1.2021
/
31.12.20
21
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pohybového
ústrojí rekondiční
cvičení,
fitness

chorobami
a
nemocemi
pohybové
ho ústrojí
rekondiční
cvičení,
fitness

1
9

2
0

Tělovýcho
vná
činnost
pro
rekondici
postiženýc
Tělovýchov Nemoc
h
ná jednota
niční
kardiovas
KARDIO
4446/1
kulárními
počet
z.s.
5, 466
chorobami 5.000 30,77 účastníků /
Jablonec
01
a
osoba / 12
nad Nisou / Jablon
nemocemi
22843868 / ec nad
pohybové
spolek
Nisou
ho ústrojí
- turistika,
plavání a
jednodenn
í pobyty
v lázních

Jičínsk
Terapeutick á
á linka
226/17
Sluchátko, , 130
z.ú. /
00
09497595 / Žižkov
ústav
, Praha
3

Dostupná
psychoter
apie pro
všechny

37.50
4,17
0
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oslovení měst
s počtem
obyvatel nad
5000 v
Libereckém
kraji s
nabídkou
článku o
možnostech
pomoci k
rozvoji
duševního
zdraví
obyvatel /
článek pro
informaci
občanů s
logem kraje /
17, oslovení
domovů pro

Tělovýchov
ná činnost
pro
rekondici
postižených
kardiovasku
lárními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí turistika,
plavání a
jednodenní
pobyty v
lázních

1.1.2021
/
31.12.20
21

Tento
projekt je
jedinečný v
celé ČR a je
zaměřen na
umožnění
čerpat
psychoterap
eutickou
pomoc všem
obyvatelům
kraje.
Projekt
nabízí všem,
kdo zavolají
na linku,
mají k
dispozici tři
bezplatné
psychoterap

1.1.2021
/
31.12.20
21
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seniory /
eutické
elektronická
konzultace.
forma letáku
s logem kraje
/ 40 /
informace
pro
organizace
poskytující
krizovou
telefonní
službu /
elektronická
forma letáku
/ 2,
prezentace
spolupráce na
našem webu
a FB / logo /
2

2
1

TJ Kardio
z.s. Liberec
/ 46744576
/ spolek

Husov
a
21/13,
460 01
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

počet dní
treningů /
činnost
den / 38,
volejbalov 9.000 32,85
počet
ého oddílu
účastníků /
osoba / 16
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Účelem
projektu je
zvýšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků. V
TJ Kardio
pracuje
oddíl
volejbalu od
r. 2003.
Členové
jsou vesměs
výkonní
sportovci,
kteří vlivem
postižení
„museli
zvolnit
tempo“, ale
chtějí
sportovat
dál.

12.5.202
1/
15.12.20
21
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2
2

2
3

TJ Kardio
z.s. Liberec
/ 46744576
/ spolek

Husov
a
21/13,
460 01
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

Krako
vská
Tyfloservis,
1695/2
o.p.s. /
1, 110
26200481 /
00
obecně
Nové
prospěšná
Město,
společnost
Praha
1

Plavání
kardiaků

Počet plavců
/ osoba / 26,
17.25
34,35 Počet dní
0
plavání / den
/ 62

Účelem
projektu je
zvýšení
fyzické
kondice
účastníků.
TJ Kardio
organizuje
plavání
členů již od
r. 1981.
Realizace se
uskutečňuje
v městském
bazénu, a to
ve středu a
čtvrtek
každotýdenn
ě. Součástí
středy je
rehabilitační
cvičení.

26.5.202
1/
22.12.20
21

Rehabilita
ce zraku
pro lidi s
těžkým
postižení
m zraku
LB kraje

Oprava a
údržba
služebního
vozidla / Kč /
3000,
Kompenzačn
í pomůcky /
Kč / 4000 /
Nájemné
střediska a
nájemné za
parkovné sl.
26.25
vozu / Kč /
70,00
0
20500,
Provozní
náklady
(úč.sl.,
energie,
pojištění,
opravy,
údržba
bezpečnostní
ho zařízení,
telefony a
poštovné) /
Kč / 22500

Tyfloservis
se 30 let
věnuje
terénní a
ambulantní
formou
rehabilitaci
zraku u lidí
s těžkým
postižením
zraku.
Slabozrací
lidé si
vybírají
optické
pomůcky,
učí se s nimi
pracovat,
pořizují si
je. Mohou
se tak vrátit
ke čtení, učí
se využívat
zbytky
zraku, aj.

1.1.2021
/
31.12.20
21
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2
4

2
5

2
6

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
JABLONE
C NAD
NISOU,
z.p.s. /
64668517 /
spolek

Paseck
á
4228/2
3, 466
02
Jablon
ec nad
Nisou

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/54
, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/54
, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Pravidelné
cvičení s
10.50
počet cvičení
52,50
hiporehabi 0
/ cvičení / 18
litací

Pravidelná
realizace
hiporehabilit
ačních
cvičení pro
členy
organizace

1.1.2021
/
31.12.20
21

Podpora
Pronájem
pacientské
15.00
kanceláře a
organizac
50,00
0
cvičebny /
e Roska
hodina / 75
Liberec

Pomáhat a
zlepšit lidem
s
handicapem
RS jejich
život, udržet
ozdravnou,
a proto
potřebnou
náplň
programů
Rosky.

1.1.2021
/
31.12.20
21

Uspořádá
ní akce
Trousíme
se na
Ještěd a
Roskiáda

Docházka
do aktivit
Rosky
zabraňuje
pacientům
izolaci od
okolního
světa.
Výsledek je
šance pro
nemocné s
handicapem
roztroušené
sklerózy,
aby žili
plnohodnotn
ý život a
zapojili se
tak do
společnosti.

1.3.2021
/
31.12.20
21

uspořádání
22.50
42,86 akce / akce /
0
2
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2
7

2
8

3)

Jirásko
va
VČAS z.s. / 615/13
44223854 / , 470
spolek
01
Česká
Lípa

Zrnko
naděje, z.s.
/ 22733817
/ spolek

Zdravý
start do
života pro
děti,
mládež a
dospělé s
apelem na
pohybové
aktivity
vedoucí
ke
zdravému
životnímu
stylu

Počet
teoretických
přednášek /
množství / 6,
Minimální
počet
profesionální
ch
18.75
lektorů/předn
29,41
0
ášejících /
osoba / 3 /
Počet
praktických
přednášek /
množstvi /
10, Počet
zúčastněných
/ osoba / 80

Účastník
Jílovec
programu /
ká 191,
37.50
Nazahradě
69,44 osoba / 10,
513 01
0
Publicita /
Semily
článek / 2

Nabídnout
zdravý
životní styl
pro děti,
mládež a
jejich rodiče
(zdravá
výživa,
pravidelné
pohybové
aktivity pro
děti i
dospělé,
podpora
duševního
zdraví,
prevence a
léčba
závislostí u
dětí i
dospělých).

1.5.2021
/
23.12.20
21

Podpora
zdravého
životního
stylu pro
zdravotně
postižené a
opatrovníky.
Zahradní
terapie,
sport,
dílničky,
vaření,
relaxace.

1.4.2021
/
20.12.20
21

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti podpory
č. 9 Zdravotnictví, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše podpořenými žadateli
v rámci:
a) programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany,

b) programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
a ukládá
1) Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/21 a smlouvy ke schválení,
a poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,
Termín: 31. 08. 2021
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2)

Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady
kraje, řízení resortu zdravotnictví, smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 Podpora osob
se zdravotním postižením po jejich schválení a po rozhodnutí o poskytnutí dotací
Zastupitelstvem kraje, k podpisu.

hlasování č. 21

pro

8

proti

0

Termín: 30. 10. 2021
zdržel se
0

byl přijat

22. (23) Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1276/21/RK
Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programu 9.3 „Podpora osob se zdravotním postižením“ Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 „Zdravotnictví“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 400.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení podmínky a Vyhlášení programu č. 9.3 „Podpora osob se zdravotním
postižením“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 400.000 Kč,
včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 22
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (24) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/21 – zapojení příjmů z prodeje
nemovitého majetku a pojistného plnění a úprava kapitol 920 04, 912 04 OŠMTS
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Princová dodala, že se jedná o příjmy z prodeje majetku a jeho následné rozdělení. Doplnila,
že dojde k opravě havarijního stavu střechy u Dětského domova, Frýdlant, ke zhotovení projektové
dokumentace Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, k úpravě projektové dokumentace
na rekonstrukci výtahové šachty u Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec a k opravě
střechy u Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1277/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/21 – zapojení příjmů z prodeje nemovitého
majetku a pojistného plnění a úprava kapitol 920 04, 912 04 OŠMTS
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 256/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 23.726.222 Kč
následovně:
1. navýšení kapitálových příjmů o celkovou částku 22.606.000 Kč získanou z prodeje
nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu z titulu úhrady:
a)

b)

2.
a)
b)
c)

Kupní smlouvy č. j. OLP/696/2021 uzavřené mezi Libereckým krajem a Jednotou
bratrskou, kupní cena ve výši 21.906.000 Kč za prodej části nemovitostí v areálu Hejnice,
nacházejících se v katastrálním území Hejnice, obci Hejnice, včetně všech součástí,
vybavení a příslušenství. Finanční prostředky byly připsány na účet kraje Libereckého
kraje dne 14. 6. 2021,
rozdílu Směnné smlouvy č. OLP/2492/2020 uzavřené mezi Libereckým krajem a Městem
Česká Lípa ve výši 700.000 Kč, úhrada 1. části rozdílu v ceně Nemovitostí č. 1 (areál hřiště
Střední průmyslová škola Česká Lípa) a Nemovitostí č. 2 (objekt občanské vybavenosti).
Finanční prostředky byly připsány na účet kraje Libereckého kraje dne 13. 1. 2021,
navýšení nedaňových příjmů o celkovou částku 1.120.222 Kč získaných z pojistného
plnění Podhorská 54, Jablonec nad Nisou, Pojistná smlouva č. 7720976976:
Pojistná událost č. 4204014117, vodovodní škoda ve výši 136.104 Kč. Finanční prostředky
byly připsány na účet kraje Libereckého kraje dne 14. 1. 2021,
Pojistná událost č. 4194032413, poškození skla ve výši 88.435 Kč. Finanční prostředky
byly připsány na účet kraje Libereckého kraje dne 14. 1. 2021,
Pojistná událost č. 4194002622, pád zdiva ve výši 895.683 Kč. Finanční prostředky byly
připsány na účet kraje Libereckého kraje dne 21. 5. 2021,

II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku
23.726.222 Kč následovně:
1. navýšení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 21.906.000 Kč, zavedení nového ukazatele akce číslo
0492121497: Školní statek, Frýdlant, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu
A – vybudování Střediska odborného výcviku pro Střední školu hospodářskou a lesnickou
Frýdlant v objektu A areálu školního statku,
2.
a)

b)

navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 1.820.222 Kč, v tom:
zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503121475: Dětský domov, Frýdlant, Větrov
3005, příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy u dolního objektu, areál
„Větrov“ ve výši 1.380.694 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503131440: Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – Zhotovení projektové
dokumentace na úpravu prostor pro Středisko výchovné péče Jablonec nad Nisou ve výši
150.000 Kč,
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c)

d)

zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503141433: Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Úprava projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu Truhlářská Liberec, úprava prostor
pro pedagogicko-psychologickou poradnu (výtahová šachta) ve výši 44.528 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503151440: Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – Oprava střechy – objekt
Podhorská, Jablonec nad Nisou ve výši 150.000 Kč,

zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503161497: Školní statek, Frýdlant, příspěvková
organizace – Zhotovení projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu
vodovodu v areálu ve výši 95.000 Kč,
rozhoduje
A. u Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 1.380.694 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503121475 „Oprava havarijního stavu střechy u dolního
objektu, areál Větrov“,
e)

2.

3.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 690.347 Kč do 30 dnů od přijetí
tohoto rozhodnutí zřizovatele. Další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 3,
v termínu do 16. 1. 2023,
B. u Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
4.

1.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 150.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503131440 „Zhotovení projektové dokumentace
na úpravu prostor pro Středisko výchovné péče Jablonec nad Nisou“,

2.

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. 3, v termínu do 14. 1. 2022,

3.
4.

C. u Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
1.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 44.528 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce č. 04503141433 „Úprava projektové dokumentace
na
rekonstrukci
objektu
Truhlářská
Liberec,
úprava
prostor
pro pedagogicko-psychologickou poradnu (výtahová šachta)“,

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. 3,
v termínu do 14. 1. 2022,

D. u Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 150.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503151440 „Oprava střechy – objekt Podhorská, Jablonec
nad Nisou“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,

4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 3, v termínu do 14. 1. 2022,

E. u Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace
1.

2.
3.
4.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 95.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503161497 „Zhotovení projektové dokumentace
na odstranění havarijního stavu vodovodu v areálu“,
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. 3,
v termínu do 14. 1. 2022,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
I. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/21 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 08. 2021
II. 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.
hlasování č. 23

pro

8

proti

0

Termín: 30. 09. 2021
zdržel se
0

byl přijat

24. (24) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/21 – úprava kapitol 920 04, 912 04
OŠMTS a 920 14 OISNM
Ing. Princová stručně uvedl předložený materiál. Dodala, že je potřeba mít do zimy hotové.
Ing. Ramzer nahlásil střet zájmu.
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1278/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/21 – úprava kapitol 920 04, 912 04 OŠMTS
a 920 14 OISNM
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 257/21, kterým se upravují kapitoly
920 04 – kapitálové výdaje, 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši
4.500.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o částku 4.500.000 Kč, akce číslo 0491950000 – Podpora investičních projektů v resortu,
2. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o částku 2.500.000 Kč, akce číslo 04503111497 – Školní statek, Frýdlant, příspěvková
organizace – Odstranění havarijního stavu vodovodu v areálu,
3.

navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
o částku 2.000.000 Kč, akce číslo 0492111440 – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – Úprava prostor pro Středisko výchovné
péče v Jablonci nad Nisou,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 2.500.000 Kč Školnímu statku Frýdlant,
příspěvková organizace, IČO: 09861521, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce číslo
04503111497 „Odstranění havarijního stavu vodovodu v areálu“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou zálohové
platby ve výši 50 % tj. ve výši 1.250.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 2,
nejpozději však do 10. 12. 2021,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
4. o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 3,
v termínu do 14. 1. 2022,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
I. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 257/21 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
3.

Termín: 31. 08. 2021
II. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh
řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.
hlasování č. 24

pro

7

proti

0
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Termín: 30. 09. 2021
zdržel se
1

byl přijat
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Ing. Ramzer
25. (26) Rozpočtové opatření č. 253/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT – odvody
za porušení rozpočtové kázně
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o vratky drobných
dotací na MŠMT.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1279/21/RK
Rozpočtové opatření č. 253/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT – odvody
za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 253/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 22.486 Kč, jedná se o vratky
finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za porušení rozpočtové kázně,
současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 22.486 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 253/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 25
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (27) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1280/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
1. finančního daru:
ve výši 10.000 Kč na podporu volnočasových aktivit a na financování hmotných potřeb dětí
z dětského domova od společnosti MODE’S KEY, spol. s r.o., se sídlem Moskevská 637/6,
460 01 Liberec, IČ: 25015851, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily,
Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
2. příspěvků z nadačního fondu:
a) ve výši 9.608,57 Kč včetně DPH na podporu vzdělání a rozvoje dětí z dětského domova
od Nadačního fondu ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha 5, IČ: 28967496,
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b)

do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami 480,
příspěvková organizace, IČ: 00855006,
ve výši 9.608,57 Kč včetně DPH na podporu vzdělání a rozvoje dětí z dětského domova
od Nadačního fondu ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha 5, IČ: 28967496,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola,
Krompach 47, příspěvková organizace,

3. věcný dar:
10 ks použitých monitorů v celkové hodnotě 30.000 Kč a 6 ks použitých monitorů v celkové hodnotě
3.000 Kč, celkem tedy v hodnotě 33.000 Kč pro výuku žáků školy od společnosti JABLOTON
ALARMS a.s., se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 28668715,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace, IČ: 18385036
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 26
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (28) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1281/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace:
1. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
IČ: 00087891,
navýšení čerpání fondu investic v celkové výši 54.000 Kč a změny v plánu investic organizace na rok
2021:
a) vyřazení stávajících akcí:
• „Bruska na vrtáky“ v rozpočtu 41.000 Kč,
• „Osciloskop“ v rozpočtu 41.000 Kč,
b)
2.

zařazení nové akce „Plnička olejů“ v rozpočtu 136.000 Kč,

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ: 00555053,

navýšení čerpání fondu investic v celkové výši 195.000 Kč v souvislosti s navýšením rozpočtu
stávající akce „Vzduchotechnika v tělocvičně“,
3. Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
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navýšení čerpání fondu investic v celkové výši 110.000 Kč a zařazení nové akce „Oprava
elektronického zabezpečovacího systému“ v rozpočtu 160.000 Kč do plánu investic organizace
a změnu Plánu investic na rok 2021
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 03. 09. 2021
hlasování č. 27
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (29) Vyřazení, prodej a likvidace nepotřebného movitého majetku příspěvkovými
organizacemi resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o nábytek ve špatném
technickém stavu, zastaralý kopírovací stroj a kombinovaného sporáku.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1282/21/RK
Vyřazení, prodej a likvidace nepotřebného movitého majetku příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením, svěřeného movitého majetku a následně s jeho odprodejem po částech, případně
s přesunem využitelných částí do majetku příspěvkové organizace nebo s jeho likvidací
(z důvodu jeho špatného technického stavu nebo v případě nezájmu o odkoupení), a to:
a)
b)

souboru studentského nábytku III, rok pořízení 2006,
souboru studentského nábytku IV, rok pořízení 2006,

c)

souboru studentského nábytku 6/07, rok pořízení 2007,

d)
e)

souboru studentského nábytku V, rok pořízení 2008,
nápojového automatu JEDE, rok pořízení 1998,

svěřených Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkové
organizaci,
2. s vyřazením svěřeného nepotřebného movitého majetku likvidací – kopírovacího stroje RICOH,
rok pořízení 2000, svěřeného Střední průmyslové škole textilní, Liberec, Tyršova 1,
příspěvkové organizaci,
3. s vyřazením svěřeného nepotřebného movitého majetku likvidací – kombinovaného sporáku se
dvěma troubami, rok pořízení 2004, svěřeného Střední škole gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, 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: 30. 09. 2021
hlasování č. 28
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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29. (30) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, p. o. – schválení nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1283/21/RK
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, p. o. – schválení nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok
Rada kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší
odbornou školou, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 460/3,
460 84 Liberec I – Staré Město, IČO 46747991, a Technickou univerzitou v Liberci, se sídlem
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČO 46747885
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 29
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (31) Zahájení VZMR „Obměna počítačového vybavení (HW) učebny počítačové grafiky
a technologií“ Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, p. o.
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Dodala, že se jedná o IT vybavení
do učeben.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1284/21/RK
Zahájení VZMR „Obměna počítačového vybavení (HW) učebny počítačové grafiky
a technologií“ Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obměna počítačového
vybavení (HW) učebny počítačové grafiky a počítačových technologií“ Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 30
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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31. (32) Projekt „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje
II“ – dohody o spolupráci
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Princová uvedla, že se jedná o projekt naplňování krajského akčního plánu, kdy dochází
k poskytování základním školám služby kariérové poradenství.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1285/21/RK
Projekt „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“
– dohody o spolupráci
Rada kraje po projednání
svěřuje
ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších právních předpisů, Krajskému úřadu Libereckého kraje působnost rozhodovat o uzavírání,
změně a ukončení dohod o spolupráci v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 mezi Libereckým
krajem a vybranými základními školami v Libereckém kraji,
schvaluje
vzor dohody o spolupráci v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
Libereckého kraje II“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření dohod o spolupráci s vybranými
základními školami.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 31
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. (85) Revokace části usnesení č. 1561/19/RK – převzetí závazků po společnosti Krajský statek
Frýdlant, s.r.o., v likvidaci
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu.
Ing. Princová uvedla, že závazky budou časově omezeny na rok od likvidačního zůstatku. Materiál
bude po projednání upraven v usnesení, a to ve výroku souhlasí 1. – od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1286/21/RK
Revokace části usnesení č. 1561/19/RK – převzetí závazků po společnosti Krajský statek
Frýdlant, s.r.o., v likvidaci
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 27308481 po projednání
ruší
část usnesení č. 1561/19/RK ze dne 13. 8. 2019:
1. v bodě a), kterým souhlasila s vypořádáním závazků společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o.,
dle soupisu zpracovaného společností Krajský statek Frýdlant, s.r.o., s vyjádřením Střední školy
hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
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v bodě b), kterým souhlasila s převzetím závazků plynoucích z dotací čerpaných společností
Krajský statek Frýdlant, s.r.o., Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvkovou organizací,
souhlasí
1. s převzetím práv, povinností a závazků za společnost Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 27308481, Libereckým krajem, s účinností
od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022,
2.

s převzetím závazků plynoucích z dotací čerpaných společností Krajský statek Frýdlant, s.r.o,
v likvidaci, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 27308481, Školním statkem
Frýdlant, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 09861521
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o přijatém usnesení likvidátorku a jednatele společnosti Krajský statek
Frýdlant, s.r.o., v likvidaci, ředitele Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace a ředitele
Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 32
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

33. (86) Výpůjčka nemovitého a movitého majetku Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové
organizaci Libereckým krajem
Ing. Princová popsala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1287/21/RK
Výpůjčka nemovitého a movitého majetku Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové organizaci
Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. výpůjčku p. p. č. 3071 o výměře 8.274 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 3088/3
o výměře 1.494 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 3095/2 o výměře 10.885 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 3124 o výměře 3.968 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha, p. p. č. 3126/11 o výměře 272 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, p. p. č. 3141/1
o výměře 11.830 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 4005,
zemědělská stavba, p. p. č. 3141/2 o výměře 931 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba č. p. 4006, zemědělská stavba, p. p. č. 3141/3 o výměře 1.417 m2, zastavěná plocha
nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, p. p. č. 3143 o výměře
606 m2, ostatní plocha, neplodná půda, p. p. č. 3145/1 o výměře 23.114 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, p. p. č. 3145/2 o výměře 210 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba bez čp./ č. ev., zemědělská stavba, p. p. č. 3146/1 o výměře 4.130 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, p. p. č. 3146/2 o výměře 638 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí
je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, p. p. č. 3147 o výměře 106 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, součástí je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, p. p. č. 3149/1 o výměře
470 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba,
p. p. č. 3149/2 o výměře 2.172 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba
bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, p. p. č. 3149/3 o výměře 501 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, p. p. č. 3149/4 o výměře 1.487 m2, ostatní
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plocha, manipulační plocha, p. p. č. 3151 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí
je stavba bez č. p./č. ev., stavba technického vybavení, Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové
organizaci, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČO 09861521,
výpůjčku movitého majetku v celkové pořizovací ceně 8.626.518,81 Kč (vychází z inventurního
soupisu dlouhodobého majetku Krajského statku Frýdlant, s.r.o., v likvidaci, sestaveného
ke dni 30. 6. 2021) Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové organizaci, se sídlem Zámecká 4005,
464 01 Frýdlant, IČO 09861521,

smlouvu o výpůjčce č. OLP/2891/2021 uzavřenou mezi Libereckým kraje a Školním statkem
Frýdlant, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČO 09861521
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit Smlouvu o výpůjčce č. OLP/2891/2021 k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 33
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.

34. (33) Protokol o kontrole č. j. OK-86/20 - Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková
organizace Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Karel Novák, vedoucí odboru kontroly.
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že kontrolou byly zjištěny 3 nedostatky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1288/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-86/20 - Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j.: OK - 86/20 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Dětský domov, Dubá - Deštná, 472 01 Doksy. Kontrola byla vykonána dálkově
v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje a poté ve dnech 9. - 10. 6. 2021 na místě, kontrolou byly
zjištěny 3 nedostatky. Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem
ze dne 28. 6. 2021.
hlasování č. 34
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (34) Protokol o kontrole č. j. OK-87/20 - Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, Turnov,
příspěvková organizace Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že kontrolou byly zjištěny 4 nedostatky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1289/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-87/20 - Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, Turnov,
příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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protokol č. j.: OK - 87/20 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804. Kontrola byla vykonána dálkově v sídle
Krajského úřadu Libereckého kraje ve dnech 25. 1. 2021 - 9. 2. 2021 a ve dnech
31. 5. 2021 - 1. 6. 2021 byla provedena na místě, kontrolou byly zjištěny 4 nedostatky. Příspěvková
organizace přijala opatření k nápravě zjištěných nedostatků dopisem ze dne 2. 7. 2021.
hlasování č. 35
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (35) Protokol o kontrole č. j. OK- 89/20 - Základní škola speciální, Nádražní 213, Semily,
příspěvková organizace Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že kontrolou bylo zjištěno 6 nedostatků.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1290/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK- 89/20 - Základní škola speciální, Nádražní 213, Semily,
příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č. j.: OK - 89/20 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Základní škola speciální, Nádražní 213, 513 01 Semily. Kontrola byla vykonána
dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje a poté byla provedena dne 17. 5. 2021 kontrola
na místě, kontrolou bylo zjištěno 6 nedostatků. Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě
zjištěných nedostatků dopisem ze dne 24. 6. 2021.
hlasování č. 36
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (36) Protokol o kontrole č. j. OK-02/21 - Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999,
Liberec, příspěvková organizace Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1291/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-02/21 - Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999, Liberec,
příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č. j.: OK - 02/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední odborná škola, Jablonecká 999, 460 06 Liberec. Kontrola byla vykonána
dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje ve dnech 30. 3. 2021 - 11. 5. 2021
a dne 12. 5. 2021 byla provedena na místě, kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
hlasování č. 37
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (81. a)) Písemné informace
a) Zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí 2021 za KÚ LK
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
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Mgr. Novák uvedl, že byla doplněna tabulka týkající se počtu chyb a nedostatků jednotlivých odborů,
které se podílejí na kontrolní činnosti.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 81.
39. (37) Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2021
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Anna Matoušková, vedoucí oddělení rozpočtu a financování.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že materiál obsahuje tabulky tykající
se července. Vybráno bylo o 127.000.000 Kč více, než bylo původně plánováno.
Proběhla krátká diskuze k daňovým sazbám.
Požádal o úpravu po projednání, a to doplnění důvodové zprávy o informace kompenzačního bonusu.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1292/21/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec roku
2021 jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 38
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (38) Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.
dle Smlouvy č. OLP/1921/2018 za období červenec 2020 – prosinec 2020
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
a Ing. Pavel Blažek, KORID LK spol. s r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že společnost vyměřené pokuty
neuznává a probíhá soudní spor.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1293/21/RK
Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy
č. OLP/1921/2018 za období červenec 2020 – prosinec 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o neuhrazených smluvních pokutách za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., IČ: 056 66 384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 - plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
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zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období červenec
2020 – prosinec 2020,
vyjádření Dopravce k výzvám k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinností dopravce,
ve kterém upozorňuje, že podle § 1987 odst. 2 občanského zákoníku pohledávka nejistá
nebo neurčitá k započtení způsobilá není a že Liberecký kraj nemůže provést započtení
pohledávky, kterou zakládá pouze na výstupech CED IDOL, které jsou nespolehlivé a nepřesné,

informaci o probíhajícím soudním sporu s Dopravcem BusLine LK s.r.o.,
ve kterém se Dopravce domáhá vyplacení částky, jež byla proti jeho pohledávkám započtena
ze strany Libereckého kraje již dříve, a ve kterém zpochybňuje přesnost a spolehlivost výstupů
ze systému CED IDOL,
rozhoduje
1. o započtení smluvní pokuty ve výši 7.500 Kč, která je splatná ode dne 26. března 2021 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období od 1. července
2020 do 31. července 2020, č. j. KULK 15963/2021 OD ze dne 4. března 2021 proti faktuře
Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
2. o započtení smluvní pokuty ve výši 4.500 Kč, která je splatná ode dne 26. května 2021 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období od 1. srpna 2020
do 31. srpna 2020, č. j. KULK 31859/2021 OD ze dne 3. května 2021 proti faktuře Dopravce
BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
3.

3.

4.

5.

o započtení smluvní pokuty ve výši 2.500 Kč, která je splatná ode dne 2. června 2021 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období od 1. září 2020
do 30. září 2020, č. j. KULK 32923/2021 OD ze dne 6. května 2021 proti faktuře Dopravce
BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 9.500 Kč, která je splatná ode dne 30. června 2021 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období od 1. října 2020
do 31. října 2020, č. j. KULK 41693/2021 OD ze dne 2. června 2021 proti faktuře Dopravce
BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 4.000 Kč, která je splatná ode dne 2. července 2021 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
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6.

zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období od 1. listopadu
2020 do 30. listopadu 2020, č. j. KULK 41893/2021 OD ze dne 4. června 2021 proti faktuře
Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 6.500 Kč, která je splatná ode dne 20. července 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce
BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období
od 1. prosince 2020 do 31. prosince 2020, č. j. KULK 47212/2021 OD ze dne 24. června 2021
proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit zaslání
oznámení o započtení smluvních pokut dopravci vůči jeho pohledávkám za krajem, ve kterém bude
uvedena konkrétní faktura, proti které budou započteny smluvní pokuty.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 39
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (39) Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.
dle Smlouvy č. OLP/1922/2018 za období červenec 2020 – prosinec 2020
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze k soudnímu sporu a jeho vývoji.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1294/21/RK
Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy
č. OLP/1922/2018 za období červenec 2020 – prosinec 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o neuhrazených smluvních pokutách za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., IČ: 056 66 384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 - plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období
červenec 2020 – prosinec 2020,
2. vyjádření Dopravce k výzvám k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinností dopravce,
ve kterém upozorňuje, že podle § 1987 odst. 2 občanského zákoníku pohledávka nejistá
nebo neurčitá k započtení způsobilá není a že Liberecký kraj nemůže provést započtení
pohledávky, kterou zakládá pouze na výstupech CED IDOL, které jsou nespolehlivé a nepřesné,
informaci o probíhajícím soudním sporu s Dopravcem BusLine LK s.r.o., ve kterém
se Dopravce domáhá vyplacení částky, jež byla proti jeho pohledávkám započtena ze strany
Libereckého kraje již dříve, a ve kterém zpochybňuje přesnost a spolehlivost výstupů
ze systému CED IDOL,
rozhoduje
3.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

o započtení smluvní pokuty ve výši 16.500 Kč, která je splatná ode dne 26. března 2021 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období
od 1. července 2020 do 31. července 2020, č. j. KULK 15991/2021 OD ze dne 4. března 2021
proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 22.500 Kč, která je splatná ode dne 26. května 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce
BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy
či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK,
spol. s r.o. za období od 1. srpna 2020 do 31. srpna 2020, č. j. KULK 31866/2021 OD
ze dne 3. května 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy
č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 26.000 Kč, která je splatná ode dne 2. června 2021 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období
od 1. září 2020 do 30. září 2020, č. j. KULK 32925/2021 OD ze dne 6. května 2021 proti faktuře
Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč, která je splatná ode dne 30. června 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce
BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy
či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK,
spol. s r.o. za období od 1. října 2020 do 31. října 2020, č. j. KULK 41686/2021 ze dne 2. června
2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy
č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč, která je splatná ode dne 2. července 2021 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období
od 1. listopadu 2020 do 30. listopadu 2020, č. j. KULK 41889/2021 ze dne 4. června 2021
proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč, která je splatná ode dne 20. července 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce
BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy
či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK,
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spol. s r.o. za období od 1. prosince 2020 do 31. prosince 2020, č. j. KULK 47241/2021
ze dne 24. června 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1922/2018
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit zaslání
oznámení o započtení smluvních pokut dopravci vůči jeho pohledávkám za krajem, ve kterém bude
uvedena konkrétní faktura, proti které budou započteny smluvní pokuty.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 40
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (40) Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030 – připomínky
Libereckého kraje k materiálu
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu. Uvedl, že materiál byl zpracován Ministerstvem
dopravy. Materiál obsahuje připomínky Libereckého kraje.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1295/21/RK
Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030 – připomínky Libereckého
kraje k materiálu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. materiál „Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030“,
2. informaci o vypořádání zásadních připomínek k materiálu „Koncepce veřejné dopravy
2020-2025 s výhledem do roku 2030“ ze strany Ministerstva dopravy,
souhlasí
s připomínkami Libereckého kraje k materiálu „Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem
do roku 2030“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit zaslání
informace o projednání připomínek v orgánech Libereckého kraje Asociaci krajů ČR.
Termín: 20. 08. 2021
hlasování č. 41
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (42) Rozpočtové opatření č. 265/21 - úprava výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, odbor
DO; poskytnutí účelových dotací na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu. Uvedl, že budou podpořeny nostalgické jízdy
u 3 subjektů – Boveraclub, Železniční společnost Tanvald a Spolek železniční historie v Martinicích
v Krkonoších. Doplnil, že ve všech 3 případech se jedná o spolky založené na dobrovolné činnosti.
Ing. Šulcová uvedla, že pokud bude rozhodnuto o uzavření smluv o dopravní obslužnosti
z dlouhodobého hlediska, pravděpodobně to nebude v roce 2022, u důvodu řešení notifikací.
Informovala, že se očekává, že nadcházející rok bude pouze přechodný a bude řešen
jako roky předešlé.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1296/21/RK
Rozpočtové opatření č. 265/21 - úprava výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, odbor DO;
poskytnutí účelových dotací na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku Boveraclub, z.s. Mrštíkova 850/3,
460 07 Liberec II, IČ 26989166, na projekt pod názvem „Jízdy historických tramvají a autobusů
v roce 2021“, obecně prospěšné společnosti Železniční společnost Tanvald, Krkonošská 256,
468 41 Tanvald, IČ 25474481, na projekt pod názvem „Zubačka 2021“ a spolku Spolek železniční
historie v Martinicích v Krkonoších, IČ 04256221, na projekt pod názvem „Nostalgické jízdy
na Pojizerském pacifiku“,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 265/21, kterým se v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti:
1. snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL“ ve výši
380.000 Kč,
2. navyšují výdaje v celkové výši 380.000 Kč, a to na akce:
a) Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2021 o částku 180.000 Kč,
b)
c)

Zubačka 2021 o částku 150.000 Kč,
Nostalgické jízdy na Pojizerském pacifiku o částku 50.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém
kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty v celkové výši 380.000 Kč:
1.
Poř. číslo
26989166
IČ
Příjemce dotace/
Boveraclub, z.s., Mrštíkova 850/3, 46007 Liberec III
žadatel/sídlo
Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2021
Název projektu
Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických kolejových vozidel vč. propagace Libereckého kraje,
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a
krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se bude jednat o jízdy
Účel projektu
historických tramvají a autobusů u příležitosti akcí „Zubačky a u příležitosti
ukončení provozu tramvají 1000 mm Liberec – Jablonec, o rozšíření
expozice veřejné dopravy v Technickém muzeu Liberec a vydání publikace
o historické tramvaji.
Jízdy historických tramvají a autobusů na „Zubačku“
Jízdy historických tramvají a autobusů „Konec 1000“
Název parametru
Publikační činnost – historická tramvaj GTM4 1929
projektu
Rozšíření expozice veřejné dopravy v Technickém muzeu Liberec
akce
akce
Měrná jednotka
ks publikace
akce
1
1
Hodnota parametru
300

68

Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021
1
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)
Požadovaný podíl
dotace na nákladech
projektu (%)
Navrhovaný podíl
dotace na nákladech
projektu (%)
Požadovaná max.
výše dotace (Kč)
Navrhovaná max.
výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu

180.000

100

100
180.000
180.000
neinvestice
1.5.2021 – 31.10.2021
2.
25474481
Železniční společnost Tanvald, Krkonošská 256, 46841 Tanvald
Zubačka 2021

Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických kolejových vozidel vč. propagace Libereckého kraje,
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a
Účel projektu
krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se bude jednat o
provozování nostalgických jízd pro veřejnost s unikátními ozubnicovými
lokomotivami na ozubnicové trati Tanvald – Desná – Kořenov – Harrachov
v roce 2021.
Nostalgická jízda
Doprovodný program na jízdách
Název parametru
Vydání pamětních jízdenek
projektu
Vydaný počet plakátů a informačních letáků
den provozu
den
Měrná jednotka
ks
ks
5
5
Hodnota parametru
2000
2000
Celkové plánované
150.000
náklady projektu
(Kč)
Požadovaný podíl
100
dotace na nákladech
projektu (%)
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Navrhovaný podíl
dotace na nákladech
projektu (%)
Požadovaná max.
výše dotace (Kč)
Navrhovaná max.
výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

100
150.000
150.000
neinvestice
1.4.2021 – 30.11.2021

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu

3.
04256221
Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších, spolek, č. p. 131,
51232 Martinice v Krkonoších
Nostalgické jízdy na Pojizerském pacifiku

Účel projektu

Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických kolejových vozidel vč. propagace Libereckého kraje,
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a
krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se jedná o víkendovou
mimořádnou jízdu dvou párů vlaků na lokálce Martinice v Krkonoších –
Rokytnice nad Jizerou, tzv. Pojizerském Pacifiku.

Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)
Požadovaný podíl
dotace na nákladech
projektu (%)
Navrhovaný podíl
dotace na nákladech
projektu (%)
Požadovaná max.
výše dotace (Kč)
Navrhovaná max.
výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

Doba konání akce
den
2
100

50

50
50.000
50.000
neinvestice
1.5.2021 – 31.12.2021

schvaluje

70

Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021
a)

b)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci podpory propagace
Libereckého kraje, IDOL a Opuscard č. OLP/2862/2021, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a spolkem Boveraclub, z.s., Mrštíkova 850/3, 46007 Liberec III, IČ 26989166,
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci podpory propagace
Libereckého kraje, IDOL a Opuscard č. OLP/2863/2021, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a obecně prospěšnou společností Železniční společnost Tanvald, Krkonošská 256,
468 41 Tanvald, IČ 25474481,

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci podpory propagace
Libereckého kraje, IDOL a Opuscard č. OLP/2861/2021, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a spolkem Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších, IČ 04256221
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení příjemce Boveraclub, z.s. Mrštíkova 850/3, 46007 Liberec II, IČ 26989166, Železniční
společnost Tanvald o.p.s., Krkonošská 256, 46841 Tanvald, IČ 25474481 a Spolek železniční
historie v Martinicích v Krkonoších, IČ 04256221,
c)

2.

Termín: 27. 08. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, podepsat smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2861/2021, č. OLP/2862/2021
a č. OLP/2863/2021,

3.

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky předložit rozpočtové opatření č. 265/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
hlasování č. 42

pro

8

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0

byl přijat

Přestávka od 9.10 do 9.20 hodin.
44. (50) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 249/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace příjemci Spolek pro využívání bioodpadů – Sever
Na jednání rady kraje byli přizváni RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství a Ing. Bc. Pavel Koštejn, předseda Spolku pro využívání bioodpadů - Sever, z.s.
V. Židek uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že se jedná o dotaci na dva kontejnery ve výši
85 %, které by sloužily pro převoz bioodpadu. Informoval o tom, že Ing. Koštejn je jak předseda
Spolku pro využívání bioodpadů, tak i jednatelem ve společnosti SAP Mimoň spol. s r.o.
Ing. Koštejn uvedl, že bylo nutné vybudovat tzv. infrastrukturu, která by neměla patřit žádné
soukromé společnosti, aby nedošlo k zájmu zneužívání. Jako příklady uvedl porovnání v jiných
krajích. Uvedl, že z tohoto důvodu vznikl Spolku pro využívání bioodpadů. Spolek provozuje
překladiště v Krásné Studánce, jedná se o neziskovou organizaci. Pokud by byl zájem o překladiště,
jeho následný provoz a převzetí, Spolek pro využívání bioodpadů by se předání nebránil. Spolek
se snaží budovat infrastrukturu mezi původcem a koncovkou. Bioodpady budou vždy zapáchat,
ale zde jde pouze o překladiště a jeho následný transport do kompostárny. Doplnil, že dvakrát v týdnu
se překladiště vyváží a o víkendu je překladiště vždy prázdné.
V. Židek vznesl dotaz, zda se převáží bioodpad i k jiné společnosti nežli SAP Mimoň spol. s r.o..
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Ing. Koštejn uvedl, že ano, a to do kompostárny PALAStar spol. s r.o. v Doksech. Informoval,
že byla poptávána kompostárna v Turnově, ale její kapacita není dostačující. Bioodpad se odváží
na místa, kde je cena nejvýhodnější.
Ing. Sviták dodal, že je pro, aby příjemce dotace byl svazek. Cílem je podpořit obce.
Ing. Koštejn uvedl, že nyní je situace taková, že velké kontejnery na převoz nejsou
nebo jich je omezené množství. Pokud by je dostala obec, dodávala kontejnery a spolek by provozoval
překladiště dále.
Ing. Vinklátová požádala o vysvětlení tvrzení, že by překladiště neměla vlastnit privátní společnost.
Ing. Koštejn uvedl, že byla snaha překladiště zbudovat jako zapsaný spolek. Překladiště si může
někdo převzít a provozovat, ale soukromé společnosti doposud nejeví zájem.
M. Půta se dotázal na členy Spolku pro využívání bioodpadů – Sever.
Ing. Koštejn uvedl, že celkem má spolek 4 členy a popsal svou funkci ve spolku.
Ing. Miklík se dotázal, zdali proběhl průzkum trhu k cenám za kontejnery a jaký byl průběh
výběrového řízení.
Proběhla krátká diskuze týkající se cen za kontejnery.
Ing. Sviták uvedl, že je důležité, aby si svazek obcí v regionu vyhodnotil, jakým způsobem chce
systém nastavit. Pokud by měl kraj podpořit tento systém, tak by žádost měl podat svazek obcí.
Proběhla krátká diskuze k zájmu obcí.
Na základě uvedených skutečností V. Židek, jakožto předkladatel, stáhl bod z programu jednání rady
kraje.
45. (47) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/21 – ocenění „Výrobek roku Libereckého
kraje 2021“ a finanční dar za ocenění
V. Židek uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1297/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/21 – ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje
2021“ a finanční dar za ocenění
Rada kraje po projednání
souhlasí
1)
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 251/21, kterým se snižují
nerozepsané rezervy v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství (Výrobek roku Libereckého kraje – finanční dar
jako ocenění v soutěži) v celkové výši 325.000 Kč a současně se navyšují, zavádí
nové specifické ukazatele v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství (Výrobek roku Libereckého kraje – finanční dar
jako ocenění v soutěži) v celkové výši 325.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2)
3)

s návrhem na udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví
potravinářství – zemědělství roku 2021“ výrobkům uvedeným níže v tabulce,
s použitím označení „Výrobek roku 2021 Libereckého kraje“, „Nejlepší výrobek
roku 2021 Libereckého kraje – 1. místo“, „Nejlepší výrobek roku 2021
Libereckého kraje – 2. místo“, „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje
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4)

– 3. místo“, „Výrobek roku 2021 Libereckého kraje - Přínos ke zdravému
životnímu stylu“ a loga Libereckého kraje na obalu výrobků uvedených níže
v tabulce,
s poskytnutím finančního daru níže uvedeným příjemcům dle návrhu na ocenění
jejich výrobků v soutěži „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství
– zemědělství roku 2021“ ve výši:

VÝROBEK ROKU 2021 LIBERECKÉHO KRAJE

kategorie

název výrobku

výrobce / IČ

Masné výrobky

Střední škola hospodářská Střední škola
Učňovské vepřové
a lesnická, p.o.,
hospodářská a
maso
82554
lesnická, p.o.

Mléko a mléčné
výrobky

Smetanový zákys

Mléko Jeřmanice s.r.o.,
09267841

Mléko Jeřmanice
s.r.o.

25.000 Kč

Pekařské výrobky

Pšenično-žitný
chleba DOK

Nordbeans s.r.o.,
4327250

Nordbeans s.r.o.

25.000 Kč

Cukrářské
výrobky

Pralinka s
jahodovou náplní v
mléčné čokoládě

25.000 Kč

Alkoholické
nápoje

Medovina akátová

25.000 Kč

Nealkoholické
nápoje

Lažanský RUBÍN Moštovna Lažany, výroba Moštovna Lažany,
- Jablko s broskví nápojů spol. s. r.o.,
výroba nápojů
100% šťáva
60276762
spol. s. r.o.

25.000 Kč

Ovoce
a zelenina

Martina Papežíková Povidla švestková DobroTY z Ráje,
75775051

Martina
Papežíková DobroTY z Ráje

25.000 Kč

Biopotraviny

Filounský BIO
jogurt bílý

Martin Šourek,
Farma Filoun

25.000 Kč

Ostatní

Med od Nojmíků

Martin Šourek, Farma
Filoun,
60255838

sídlo

finanční dar

25.000 Kč

25.000 Kč

NEJLEPŠÍ VÝROBEK ROKU 2021 LIBERECKÉHO KRAJE
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celkové
pořadí

název výrobku

1. místo

Povidla
švestková

2. místo

3. místo

výrobce, IČ

Martina Papežíková DobroTY z Ráje,
75775051
Lažanský
Moštovna Lažany,
RUBÍN - Jablko výroba nápojů spol. s.
s broskví 100% r.o.,
šťáva
60276762
Pšenično-žitný
chleba DOK

Nordbeans s.r.o.,
4327250

sídlo

finanční
dar

Mašov 223,
Turnov, 51101

35.000 Kč

Lažany 71,
Lažany, 46345

25.000 Kč

1. Máje 868/11,
Liberec, 46001

15.000 Kč

VÝROBEK ROKU 2021 LIBERECKÉHO KRAJE
- PŘÍNOS KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

název výrobku

výrobce, IČ

sídlo

Smetanový zákys

Mléko Jeřmanice s.r.o.,
09267841

Holubova 646,
Liberec, 46312

finanční dar

25.000 Kč

schvaluje
vzor darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako dárcem a výše uvedenými
výrobci jako obdarovanými
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 251/21 – ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje 2021“ a finanční dar za ocenění“ k projednání
a schválení.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 43
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

46. (48) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace v r. 2021 příjemci obec Vítkovice
V. Židek uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1298/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace
v r. 2021 příjemci obec Vítkovice
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Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 248/21, kterým se upravují výdaje v kapitole
932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Kofinancování výstavby
a obnovy VHI - Vítkovice, Velký Valtinov, Okna, Mrklov o částku 1.011.559,89 Kč,
b)

2.

navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
1.011.559,89 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele „Rozšíření vodovodu v obci
Vítkovice – Vurmovka“ ve výši 1.011.559,89 Kč,
s poskytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, ve výši 1.011.559,89 Kč níže uvedenému příjemci na akci do výše:

Název
příjemce

Obec
Vítkovice

IČ

Adresa/síd
lo

č. p. 243
00276260 512 38
Vítkovice

Název
projektu
Rozšíření
vodovodu
v obci
Vítkovice –
Vurmovka

Parametry

Výstavba
vodovodu –
1,16 km

Dotace v max. výši
Kč (% podíl na
způsobilých
výdajích projektu)
1.011.559,89
(18,125 %)

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany
vod Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Vítkovice, se sídlem
Vítkovice 243; 512 38 Vítkovice, IČ 00276260, na projekt pod názvem „Rozšíření vodovodu
v obci Vítkovice – Vurmovka“, č. OLP/2558/2021
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/21
- rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v r. 2021 příjemci obec Vítkovice " ke schválení.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 44
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.

47. (49) Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v r. 2021 příjemci Regionální agrární rada
Libereckého kraje
V. Židek uvedl obsah předloženého materiálu.
Ing. Ramzer požádal po projednání o opravu tabulky akcí v důvodové zprávě, a to Hejnický
dřevorubec na Jizerský dřevorubec a dále akce Svatohubertské slavnosti – změna místa konání
– Frýdlant.
RNDr. Šádková přislíbila opravu po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v r. 2021 příjemci Regionální agrární rada
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
75

Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021
1.

2.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2021, příjemci Regionální agrární rada Libereckého kraje, IČO: 70944237,
se sídlem U Nisy 745/6, 460 07, Liberec 3 ve výši 663.000 Kč na projekt „Realizace osvětových
a vzdělávacích akcí z agrární oblasti“,
se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2696/2021 uzavíranou mezi Regionální
agrární radou Libereckého kraje, IČO: 70944237, se sídlem U Nisy 745/6, 460 07, Liberec 3
a Libereckým krajem

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace
v r. 2021 příjemci Regionální agrární rada Libereckého kraje“ k projednání a rozhodnutí.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 45
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (51) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/21 – udělení ocenění v soutěži „Zlatá
popelnice“ a finanční dar za umístění
V. Židek uvedl obsah předloženého materiálu.
RNDr. Šádková požádala o opravu důvodové zprávy po projednání, překlep v tabulce Zlatá popelnice
2020 – Roprachtice – 10.000 Kč.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1300/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/21 – udělení ocenění v soutěži „Zlatá popelnice“
a finanční dar za umístění
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 252/21, kterým se snižují výdaje v rámci kapitoly
914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové výši 220.000 Kč,
a to u rozpočtového ukazatele „Projekt I – Intenzifikace odděleného sběru“ a současně se navyšují
výdaje v kapitole 91708 – Transfery o částku celkem 220.000 Kč, a to zavedením nových
specifických ukazatelů – Zlatá popelnice 2020 - finanční dar jako ocenění v soutěži,
schvaluje
a) návrh na udělení ocenění „Zlatá popelnice 2020“ obcím uvedeným níže v tabulce,
b) vzor darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako dárcem a níže
uvedenými obcemi jako obdarovanými,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru níže uvedeným příjemcům dle návrhu na ocenění jejich výsledků
v soutěži „Zlatá popelnice 2020“ ve výši:
ZLATÁ POPELNICE 2020 – KATEGORIE OBCE DO 500 OBYVATEL
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obec

Troskovice

Vítkovice

Albrechtice
v Jizerských
horách

umístění

1. místo

2. místo

3. místo

IČO

00276201

00276260

00262277

sídlo
Jivina 6, 512 63
Rovensko pod
Troskami
Vítkovice 243, 512
38 Vítkovice v
Krkonoších
Albrechtice v
Jizerských horách
226, 468 43
Albrechtice v
Jizerských horách

finanční dar

30.000 Kč

20.000 Kč

10.000 Kč

ZLATÁ POPELNICE 2020 – KATEGORIE OBCE 501 - 2000 OBYVATEL

obec

umístění

IČO

Jablonec nad
Jizerou

1. místo

00275778

Kořenov

2. místo

00262421

Malá Skála

3. místo

00262463

sídlo

finanční dar

Jablonec nad
Jizerou 277, 512 43
Jablonec nad
Jizerou

30.000 Kč

Kořenov 480, 468
49 Kořenov
Malá Skála 122,
Vranové I, 468 22
Železný Brod

20.000 Kč

10.000 Kč

ZLATÁ POPELNICE 2020 – KATEGORIE OBCE nad 2000 OBYVATEL

obec

umístění

IČO

77

sídlo

finanční dar

Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021

Rokytnice nad
Jizerou

1. místo

2. místo

Doksy

Jilemnice

3. místo

00276057

00260444

00275808

Horní Rokytnice
197, 512 44
Rokytnice nad
Jizerou
náměstí Republiky
193, 472 01 Doksy
Masarykovo
náměstí 82, 514 01
Jilemnice

30.000 Kč

20.000 Kč

10.000 Kč

ZLATÁ POPELNICE 2020 – PŘÍNOSNÝ POČIN NA POLI ODP. HOSP. V OKRESE LK

obec

Vlastibořice

okres

Liberec

IČO

00671878

Pulečný

Jablonec nad Nisou 00832332

Chotovice

Česká Lípa

Roprachtice

Semily

sídlo

finanční dar

Vlastibořice 23, 463
44 Sychrov

10.000 Kč

Pulečný 26, 468 02
Rychnov u Jablonce
nad Nisou

10.000 Kč

00831590

Chotovice 8, 473 01
Nový Bor

10.000 Kč

00276065

Roprachtice 144,
513 01 Semily

10.000 Kč

za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 252/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
1) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 252/21 – udělení ocenění „Zlatá popelnice roku 2020“ a finanční
dar za umístění v soutěži“ k projednání a schválení,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předat vítězům soutěže ocenění,
Termín: 17. 09. 2021
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3)

Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit po schválení Změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 252/21
v Zastupitelstvu Libereckého kraje, smlouvy o poskytnutí finančního daru k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.

hlasování č. 46

pro

8

proti

0

Termín: 30. 09. 2021
zdržel se
0

byl přijat

49. (52) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/21 - zadání veřejné zakázky malého
rozsahu Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise
V. Židek uvedl obsah předloženého materiálu.
RNDr. Šádková uvedla, že Chotyně od spolupráce odstoupila a neodsouhlasila memorandum.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1301/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/21 - zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 261/21, kterým se upravují výdaje v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti celkem o částku 774.227 Kč, a to u:
- dílčího ukazatele Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, rozpočtový ukazatel
Provozní potřeby – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta o částku 430.000 Kč,
- dílčího ukazatele Rozvoj zemědělství, rozpočtový ukazatel Provozní potřeby
– zemědělství o částku 60.000 Kč,
- dílčího ukazatele Ochrana ovzduší, rozpočtový ukazatel Posudky, měření emisí a imisí
o částku 14.227 Kč,
- dílčího ukazatele Vodní hospodářství celkem o částku 170.000 Kč, a to u rozpočtových
ukazatelů Odborné posudky o částku 80.000 Kč, Činnost a školení povodňového orgánu
o částku 50.000 Kč, Vzdělávání a metodická pomoc o částku 10.000 Kč, Aktualizace
Povodňového plánu LK o částku 30.000 Kč,
- dílčího ukazatele Lesní hospodářství, myslivost, rybářství celkem o částku 100.000 Kč,
a to u rozpočtových ukazatelů Myslivecká konference o částku 75.000 Kč, Vzdělávání
a metodická pomoc o částku 25.000 Kč,
b)

c)

snížením výdajů v kapitole 917 08 Transfery celkem o částku 168.000 Kč,
a to u specifického ukazatele Zajišťování akcí v oblasti zemědělství a potravinářství
– regionální agrární rada LK,
navýšením výdajů v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje o částku 942.227 Kč,
a to zavedením nového specifického ukazatele Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření obcí na Lužické Nise,

rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na
Lužické Nise“ společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s, se sídlem Nábřežní 90/4,
150 00 Praha 5, IČO: 471 16 901, za nabídkovou cenu 778.700 Kč bez DPH, 942.227 Kč včetně
DPH,
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schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části C, článku 3, odst. 6 – 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,
b) smlouvu o dílo č. OLP/2858/2021 mezi Libereckým krajem a společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s, se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5,
IČ 47116901
a ukládá
a) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 261/21 k projednání a schválení.
b)

Termín: 31. 08. 2021
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit po schválení Změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 261/21 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje, smlouvu o dílo č. OLP/2858/2021 k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 47

pro

8

proti

0

Termín: 30. 09. 2021
zdržel se
0

byl přijat

50. (87) Informace o procesu výběru auditní společnosti pro provedení auditu a schválení
auditora pro účetní období končící 30. 9. 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Správka, předseda představenstva společnosti Silnice LK
a. s.
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu.
Proběhla krátká diskuze k parametrům výběrového řízení.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1302/21/RK
Informace o procesu výběru auditní společnosti pro provedení auditu a schválení auditora pro
účetní období končící 30. 9. 2021
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s. se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou,
IČO: 28746503,
bere na vědomí
postup při výběru auditora pro příslušné účetní období končící 30. 9. 2021,
schvaluje
návrh na určení statutárního auditora ke zpracování auditu pro příslušné účetní období končící
30. 9. 2021, kterým bude společnost Nexia AP a.s., se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha
8, IČO: 48117013, za nabídkovou cenu 289.000 Kč bez DPH
a ukládá
a) Ing. Petru Správkovi, předsedovi představenstva společnosti Silnice LK a.s., uzavřít smlouvu
o poskytování auditorských služeb pro příslušné účetní období končící 30. 9. 2021
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se společností Nexia AP a.s., se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 48117013,
b)

Termín: 20. 08. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit doručení
usnesení rady kraje představenstvu a dozorčí radě společnosti Silnice LK a. s.

hlasování č. 48

pro

7

proti

0

Termín: 20. 08. 2021
zdržel se
1
Mgr. Richter

byl přijat

51. (43) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „SEN pavilonu v Martinově údolí
– Léčebna respiračních nemocí, Cvikov, příspěvková organizace“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se dochází ke změně termínů a snížení
částek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1303/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „SEN pavilonu v Martinově údolí
– Léčebna respiračních nemocí, Cvikov, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti pavilonu
v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí, Cvikov příspěvková organizace“ vydaným
Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801,
kterým se mění výše dotace ze 7.403.206 Kč na 7.178.074,40 Kč, termín ukončení realizace projektu
z 31. 12. 2022 na 31. 3. 2022, termín pro dosažení účelu dotace a pro předložení podkladů
k závěrečnému vyhodnocení z 31. 12. 2023 na 30. 6. 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 30. 06. 2023
hlasování č. 45
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

52. (44) Závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy městského
plaveckého bazénu v Liberci“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Požádal o zařazení bodu do 2. mimořádného
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, z důvodu, že nejzazší termín pro podání žádosti
je do 31. 8. 2021 do 17.00 hodin.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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Závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého
bazénu v Liberci“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Statutárního města Liberec o finanční podporu projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy
městského plaveckého bazénu v Liberci“, na který bude Statutární město Liberec žádat o dotaci
Národní sportovní agenturu,
souhlasí
se závazkem spolufinancování projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého
bazénu v Liberci“ Libereckým krajem do výše 1.000.000 Kč v případě, že danému projektu bude
schválena dotace z programu č. 162 54 nadregionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzva
6/2021 Nadregionální sportovní infrastruktura 2021, do které bude Statutárním městem Liberec
předložena žádost o dotaci na uvedený projekt
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova předložit závazek předpokládané výše
spolufinancování zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín: 17. 08. 2021
hlasování č. 49
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

53. (45) Rozpočtové opatření č. 262/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že jeden žadatel odstupuje,
7 jich je vyřazeno a 34 zařazeno do zásobníku.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1305/21/RK
Rozpočtové opatření č. 262/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 262/21, 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 127.500 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III“ v úhrnné výši 91.287,04 Kč na základě odstoupení jednoho příjemce,
2) snížením
nerozepsaných rezerv
o částku
36.212,96 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 127.500 Kč,
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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 127.500 Kč níže uvedenému
žadateli, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
2)

Reg.
číslo

2172
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
15.02.2021 - 15.08.2022

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

Datum
narození

Důvod vyřazení

2512

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2516

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

2517

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

2526

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2532

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

2550

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

2551

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

schvaluje
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1)
2)

vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III pro žadatele, kterému je přiznávána dotace,
zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:

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

2513
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
109100 Kč
80 %
13.05.2021 - 10.11.2022

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

2514
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
13.05.2021 - 10.11.2022

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

2515

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

2518

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
13.05.2021 - 10.11.2022

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

102500,000025 Kč
75 %
13.05.2021 - 10.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2519
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
13.05.2021 - 10.11.2022

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

2520

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

2521

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,000025 Kč
75 %
13.05.2021 - 10.11.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
14.05.2021 - 11.11.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2522
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
14.05.2021 - 11.11.2022

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

2523

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

2524

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

2525

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
14.05.2021 - 11.11.2022

120000 Kč
80 %
14.05.2021 - 11.11.2022

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

14.05.2021 - 11.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2527
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
16.05.2021 - 13.11.2022

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

2528
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
16.05.2021 - 13.11.2022

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

2529
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
16.05.2021 - 13.11.2022
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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

2530

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

2531

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

2533

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

2534

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
16.05.2021 - 13.11.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
16.05.2021 - 13.11.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
16.05.2021 - 13.11.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
17.05.2021 - 14.11.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2535

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

2536

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
17.05.2021 - 14.11.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
17.05.2021 - 14.11.2022

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

2537

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2538

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
17.05.2021 - 14.11.2022
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Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
17.05.2021 - 14.11.2022

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

2539

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

2540

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

2541

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
17.05.2021 - 14.11.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
17.05.2021 - 14.11.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
17.05.2021 - 14.11.2022

90

Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021
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

2542

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

2543

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

2544

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

2545

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
17.05.2021 - 14.11.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
86250 Kč
75 %
18.05.2021 - 15.11.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.05.2021 - 15.11.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:

18.05.2021 - 15.11.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2546
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
18.05.2021 - 15.11.2022

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

2547
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
18.05.2021 - 15.11.2022

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

2548
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
18.05.2021 - 15.11.2022
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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

2549
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.05.2021 - 15.11.2022

Registrační číslo žadatele
2552
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
127500 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
18.05.2021 - 15.11.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat smlouvu
a informovat neúspěšné žadatele o přijatém usnesení.
2.

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 262/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 50

pro

8

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0

byl přijat

54. (46) Rozpočtové opatření č. 263/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Rozpočtové opatření č. 263/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 263/21, 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 144.014,43 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 144.014,43 Kč na základě nevyplacení dotace jednomu příjemci
a zbylých prostředků z vyúčtování šesti zrealizovaných projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 24.014,43 Kč v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“,
3)

zavedením nového dílčího ukazatele pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 120.000 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
120.000 Kč níže uvedenému žadateli, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
15.02.2021 - 15.08.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III – NZÚ pro žadatele, kterému je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného
vzoru smlouvu o poskytnutí dotace,
2.

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 263/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 51

pro

8

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0

byl přijat

55. (53) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě“ - dodatek č. 1
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Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1307/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3915/2019 mezi Libereckým krajem a společností
ROFIS s.r.o., IČ 36440523, se sídlem Kýsucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, SR,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 598.174,51 Kč bez DPH, čímž dojde k navýšení celkové
ceny na celkovou částku 9.548.174,51 Kč bez DPH (zhotovitel není registrovaným plátcem
DPH v České republice) a prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací o 60 kalendářních
dnů)
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. 08. 2021
hlasování č. 52
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

54. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace
- Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí - vnitřní nábytek“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1308/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí - vnitřní nábytek“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o.
– Jestřebí – vnitřní nábytek“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání
veřejných zakázek, a to společnost BRANTAL, spol. s r.o., se sídlem Na Loukoti 247, 160 00 Praha
6, IČO: 442 67 746, za nabídkovou cenu 914.529,00 Kč bez DPH, tj. 1.106.580,09 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/1393/2021 mezi Libereckým krajem a společností BRANTAL, spol. s r.o.,
se sídlem Na Loukoti 247, 160 00 Praha 6, IČO: 442 67 746
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek.
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hlasování č. 53

pro

8

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0

byl přijat

57. (55) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace
- Domov Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí - zdravotně kompenzační vybavení“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1309/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí - zdravotně kompenzační vybavení“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka LB BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav,
IČO: 262 24 461, analogicky v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek,
2.

3.

o vyloučení účastníka AJAX CZ s.r.o., se sídlem 28. října 9, 264 01 Sedlčany, IČO: 289 77 653,
analogicky v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace - Domov Sluneční dvůr,
p.o. – Jestřebí – zdravotně kompenzační vybavení“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého
kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, a to společnost AUDY s.r.o, se sídlem Živného
1a, 635 00 Brno, IČO: 005 44 426, za nabídkovou cenu 920.799,68 Kč bez DPH,
tj. 1.081.918,25 Kč vč. DPH,

schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/1392/2021 mezi Libereckým krajem a společností AUDY s.r.o., se sídlem
Živného 1a, 635 00 Brno, IČO: 005 44 426
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 54
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

58. (56) Veřejná zakázka „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí - stavební
práce“- dodatek č. 2
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1310/21/RK
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Veřejná zakázka „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí - stavební práce“
- dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi
Libereckým krajem a společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., se sídlem
Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČO: 270 86 054, jehož předmětem je oprava administrativní chyby
(překlepu) v dodatku č. 1, ve kterém je chybně uvedena "Cena díla dle smlouvy bez DPH“ ve výši
56.375.858,07 Kč, a však správně má být uvedeno dle původní smlouvy o provedení stavby cena díla
56.375.585,07 Kč bez 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. 08. 2021
hlasování č. 55
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Sviták.
59. (57) Veřejná zakázka malého rozsahu "Stavební úpravy prostor pro Speciálně pedagogické
centrum v Jablonci nad Nisou" - dodatek č. 2
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1311/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu "Stavební úpravy prostor pro Speciálně pedagogické
centrum v Jablonci nad Nisou" - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3547/2020 uzavíraný analogicky v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, mezi Libereckým krajem a společností REVIST s.r.o., se sídlem Kurzova 2202/20, Stodůlky,
155 00 Praha 5, IČO 24815756, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 255.688,54 Kč bez DPH,
tj. 309.383,13 Kč včetně DPH a dále méněpráce ve výši 48.559,68 Kč bez DPH, tj. 58.757,21 Kč
včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o 207.128,86 Kč bez DPH, tj. 250.625,92 Kč včetně
DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 15. 08. 2021
hlasování č. 56
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Sviták.
60. (58) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „APOSS Liberec,
p. o. - lokalita Vratislavice nad Nisou II“
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Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že je rád za tento postup a složení
odborné komise.
M. Půta požádal příště projednávat i s místní samosprávou.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1312/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „APOSS Liberec,
p. o. - lokalita Vratislavice nad Nisou II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou II“, v souladu se Směrnicí RK
č. 2/2016, a to účastníka Ing. Arch. Jiří Lukáš
IČO 05215200,
a Ing. Arch. Petr Portych,
IČO 06235271,
pro účely podání nabídky jednající ve společnosti Architekti Jiří Lukáš a Petr Portych za nabídkovou
cenu 915.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1126/2021 mezi Libereckým krajem a Ing. Arch.
Jiřím Lukášem, se sídlem
IČO 05215200, a Ing. Arch. Petrem
Portychem, se sídlem
IČO 06235271, pro účely veřejné
zakázky jednající ve společnosti Architekti Jiří Lukáš a Petr Portych,
bere na vědomí
1. náhradu výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení ve výši 50.000 Kč bez DPH účastníkovi
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou II“ v souladu
s doporučením hodnotící komise (dle Zápisu o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 10. 6. 2021
a 19. 7. 2021), a to účastníkovi Ing. Arch. Jiří Lukáš, se sídlem
IČO 05215200 a Ing. Arch. Petr Portych, se sídlem
IČO 06235271, pro účely podání nabídky jednající ve společnosti Architekti Jiří Lukáš a Petr
Portych,
2. náhradu výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení ve výši 50.000 Kč bez DPH účastníkovi
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou II“ v souladu
s doporučením hodnotící komise (dle Zápisu o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 10. 6. 2021
a 19. 7. 2021), a to účastníkovi BARAAK arch, s.r.o., se sídlem Píseckého 334/19, Košíře,
150 00 Praha 5, IČO 01442481,
3. náhradu výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení ve výši 50.000 Kč bez DPH účastníkovi
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou II“ v souladu
s doporučením hodnotící komise (dle Zápisu o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 10. 6. 2021
a 19. 7. 2021), a to účastníkovi Ing. arch. Jitka Skalická, s
IČO 68297751
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 57
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
61. (59) Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemku v k. ú. Mšeno nad Nisou
b)
kupní smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že společnost žádá o pozemek,
kde by bylo možné vybudovat parkovací stání.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1313/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemku v k. ú. Mšeno nad Nisou
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 1173 o výměře 198 m2, nově označené jako p. p. č. 1173/2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 2339-041/2020 ze dne 27. 4. 2021,
nacházející se v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu
vlastnictví č. 2156 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, obchodní korporaci Aterra IV, s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1128, Kbely,
197 00 Praha 9, IČO 08292230, za kupní cenu ve výši ve výši 99.000 Kč (slovy: devadesát devět tisíc
korun českých), na předmětné části pozemku jsou vybudována podélná parkovací státní,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/2551/2021 mezi Libereckým krajem a společností Aterra
IV, s.r.o.
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2.

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 58

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

62. (60) Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemku včetně vyřazené komunikace v k. ú. Jeřmanice
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2.

b) darovací smlouva
a) pozemků v k. ú. Minkovice
b) darovací smlouva

Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1314/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemku včetně vyřazené komunikace v k. ú. Jeřmanice
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Minkovice
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním p. p. č. 1770 o výměře 5663 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k. ú. Jeřmanice, obci Jeřmanice, evidované na listu vlastnictví č. 215 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa vyřazené komunikace
ev. č. III/03520 (v délce 560 m, tzn. od křižovatky se silnicí ev. č. III/27814 až na konec silnice
ev. č. III/03520), obci Jeřmanice, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice, IČO 46744959,
hodnota daru dle účetní evidence ke dni 31. 7. 2020 činí 7.843.412,10 Kč (slovy: sedm milionů
osm set čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvanáct korun českých, deset haléřů),
2. s darováním části p. p. č. 523/1 o výměře 288 m2, nově označené jako p. p. č. 523/4, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, a části p. p. č. 523/1 o výměře 29 m2, nově označené
jako p. p. č. 523/5, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených
geometrickým plánem č. 1043-296/2020 ze dne 14. 12. 2020, nacházejících
se v k. ú. Minkovice, obci Šimonovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 105 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, obci Šimonovice, se sídlem
Minkovická 70, 463 12 Šimonovice, IČO 00671886, hodnota daru dle účetní evidence činí
5.547,50 Kč (slovy: pět tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých, padesát haléřů),
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3909/2020 mezi Libereckým krajem a obcí
Jeřmanice
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/2875/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Šimonovice
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
2.

2)

a)

předložit návrh na darování pozemků a vyřazené komunikace k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,

b)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení darování pozemků a vyřazené komunikace Zastupitelstvem
Libereckého kraje předložení darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
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hlasování č. 59

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

63. (61) Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemků v k. ú. Minkovice
b)
darovací smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

USNESENÍ č. 1315/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemků v k. ú. Minkovice
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru:
-části p. p. č. 242/2 o výměře 142 m2, nově označené jako p. p. č. 242/8, ostatní plocha, způsob
využití silnice,
-části p. p. č. 260/2 o výměře 52 m2, nově označené jako p. p. č. 260/4, ostatní plocha, způsob
využití silnice,
-části p. p. č. 302/2 o výměře 23 m2, nově označené jako p. p. č. 302/6, ostatní plocha, způsob
využití silnice,
-části p. p. č. 302/4 o výměře 66 m2, nově označené jako p. p. č. 302/7, ostatní plocha, způsob
využití silnice,
-části p. p. č. 303/3 o výměře 40 m2, nově označené jako p. p. č. 303/4, ostatní plocha, způsob
využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 1043-296/2020 ze dne 14. 12. 2020, nacházejících
se v k. ú. Minkovice, obci Šimonovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od obce Šimonovice, se sídlem
Minkovická 70, 463 12 Šimonovice, IČO 00671886, hodnota daru dle účetní evidence činí
28.599 Kč (slovy: dvacet osm tisíc pět set devadesát devět korun českých),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/2876/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Šimonovice
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
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2)

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

hlasování č. 60

pro

7

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

64. (62) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
a)
pozemku v k. ú. Kozly u České Lípy
b)
smlouva o bezúplatném převodu
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1316/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
a)
pozemku v k. ú. Kozly u České Lípy
b)
smlouva o bezúplatném převodu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 526 o výměře 2191 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Kozly u České Lípy, obci Kozly, evidované na listu
vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, hodnota podle účetní evidence činí
98.860 Kč (slovy: devadesát osm tisíc osm set šedesát korun českých), pozemek je zastavěný
tělesem komunikace ev. č. III/2624,
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 Česká Lípa,
c) s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/1219/2021 mezi Libereckým krajem
a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí a smlouvy k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
b)

2)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
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hlasování č. 61

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

65. (63) Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemku včetně vyřazované komunikace v k. ú. Dlouhý Most
b)
budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1317/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemku včetně vyřazované komunikace v k. ú. Dlouhý Most
b)
budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním p. p. č. 1327 o výměře 1037 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Dlouhý Most, obci Dlouhý Most, evidované na listu vlastnictví č. 304
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa vyřazované
komunikace ev.č. III/2877 v délce 103 m, na uvedeném pozemku, obci Dlouhý Most, se sídlem
Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most, IČO 46744941, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku od ukončení rekonstrukce předmětné pozemní komunikace
a pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota
budoucího daru ke dni 28. 2. 2021 ve výši 185.393,50 Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět tisíc tři sta
devadesát tři korun českých, padesát haléřů),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1844/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Dlouhý Most
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku včetně vyřazované komunikace k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemku včetně vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 62

pro

7

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

66. (64) Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemků včetně vyřazované komunikace v k. ú. Jeřmanice
b)
budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1318/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemků včetně vyřazované komunikace v k. ú. Jeřmanice
b)
budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním p. p. č. 1575 o výměře 2355 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 1576 o výměře 1051 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1566/2 o výměře
110 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se v k. ú. Jeřmanice, obci
Jeřmanice, evidovaných na listech vlastnictví č. 215 a č. 465 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa vyřazované komunikace ev. č. III/2877 v délce
333 m, na uvedených pozemcích, obci Jeřmanice, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice,
IČO 46744959, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od ukončení
rekonstrukce předmětné pozemní komunikace a pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace
ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota budoucího daru ke dni 28. 2. 2021 ve výši 600.655 Kč
(slovy: šest set tisíc šest set padesát pět korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1846/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Jeřmanice
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků včetně vyřazované komunikace k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků včetně vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 63

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

67. (65). Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemku v k. ú. Rychnov Jablonce nad Nisou
b)
budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1319/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemku v k. ú. Rychnov Jablonce nad Nisou
b)
budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 586/1 o předpokládané výměře cca 8 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obci Rychnov u Jablonce
nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
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Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, se sídlem Husova
490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552, kdy darovací smlouva bude uzavřena
do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Chodník
v ul. Tovární, Rychnov u Jablonce nad Nisou“, předběžná účetní hodnota budoucího daru
ve výši 560 Kč (slovy: pět set šedesát korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2872/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Rychnov u Jablonce nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 64

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

68. (66) Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemku v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
b)
kupní smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1320/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemku v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 3220 o výměře 261 m2, nově označené jako p. p. č. 3220/2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1885-1254/2020 ze dne 24. 6. 2020,
nacházející se v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, evidované
na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce
nad Nisou, IČO 00262552, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 6606-38/2020
ze dne 24. 10. 2020 ve výši 78.300 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc tři sta korun českých),
nesouhlasí
se záměrem prodeje části p. p. č. 3220 o výměře 261 m2, nově označené jako p. p. č. 3220/2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1885-1254/2020
ze dne 24. 6. 2020, nacházející se v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obci Rychnov u Jablonce
nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 6606-38/2020 ze dne 24. 10. 2020 ve výši
78.300 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc tři sta korun českých),
schvaluje
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předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/2873/2021 mezi Libereckým krajem a městem Rychnov
u Jablonce nad Nisou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje a zaslání dopisu
druhému zájemci o pozemek,

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

hlasování č. 65

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

69. (67) Majetkoprávní operace – prodej
1.
a) pozemku v k. ú. Dolní Štěpanice
b) kupní smlouva
2.
a) pozemku v k. ú. Svor
b) kupní smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1321/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
1.
a) pozemku v k. ú. Dolní Štěpanice
b) kupní smlouva
2.
a) pozemku v k. ú. Svor
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem části p. p. č. 1270/29 o výměře 8 m2, nově označené jako st. p. č. 250, zastavěná
plocha a nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 271-65/2019 ze dne 13. 12. 2019,
nacházející se v k. ú. Dolní Štěpanice, obci Benecko, evidované na listu vlastnictví
č. 189 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov,
IČO 49295934, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 5.600 Kč (slovy: pět tisíc šest set
korun českých), pozemek zastavěn čerpací stanicí odpadních vod (ČSOV) ve vlastnictví
kupujícího vybudovanou v rámci stavby "Benecko - likvidace odpadních vod I. etapa - část
Dolní Štěpanice",
2. s prodejem části p. p. č. 1763/1 o výměře 20 m2, nově označené jako p. p. č. 1763/5, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 894-205/2021 ze dne
5. 4. 2021, nacházející se v k. ú. Svor, obci Svor, evidované na listu vlastnictví č. 452
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za kupní cenu ve výši
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6.000 Kč (slovy: šest tisíc korun českých), jedná se o rozšíření parkovacího místa u domu
žadatelů,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1841/2021 mezi Libereckým krajem
a Vodohospodářským sdružením Turnov,
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1840/2021 mezi Libereckým krajem a

2.

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodeje pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

hlasování č. 66

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

70. (69) Majetkoprávní operace – prodej
a)
nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá LDN)
b)
kupní smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se prodává za stejnou částku,
jako bylo pořízeno v roce 2019. Došlo ke zvýšení kapacit lůžek z 80 na 100.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1322/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a)
nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá LDN)
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace Denní a pobytové sociální služby,
se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO 48282961, a to st. p. č. 471/1 o výměře 2.253 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné v Podještědí, č. p. 366, obč. vyb.,
st. p. č. 471/2 o výměře 75 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné
v Podještědí, č. p. 367, obč. vyb., st. p. č. 471/3 o výměře 57 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž
součástí je stavba bez č. p./č. ev., obč. vyb., st. p. č. 471/4 o výměře 57 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č. p./č. ev., obč. vyb., st. p. č. 476 o výměře 755 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné v Podještědí, č. p. 368, obč. vyb., st. p. č. 665
o výměře 131 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č. p./č. ev., garáž,
p. p. č. 1054 o výměře 1.442 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 1059/1 o výměře
1.344 m2, trvalý travní porost, p. p. č. 1059/2 o výměře 1.884 m2, trvalý travní porost, nacházejících
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se v k. ú. Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidovaných na listu vlastnictví
č. 1257 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec (dále
jen „Nemovitosti“), obchodní korporaci SC Jablonné s.r.o., se sídlem Ke Smíchovu 1144/144,
154 00 Praha 5, IČO 10760709, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1384/2019 ze dne
30. 5. 2019 ve výši 9.170.000 Kč (slovy: devět milionů sto sedmdesát tisíc korun českých),
s následujícím závazným způsobem využití Nemovitostí a podmínkami s tím spojených:
1. nabízené Nemovitosti lze využít k poskytování sociálních služeb a to v tomto minimálním rozsahu:
celková kapacita pobytového zařízení bude činit 100 lůžek domova sociální péče pro cílové skupiny
v rozsahu 40 lůžek Domova pro seniory ve smyslu § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) s cílovou skupinou od 60. let věku; 40 lůžek Domova
se zvláštním režimem ve smyslu § 50 Zákona, kdy 20 lůžek bude vyčleněno pro cílovou skupinu osob
se závažným duševním onemocněním – SMI (Serious/severe Mental Illness) ve věku od 30. let;
10 lůžek Domova pro osoby se zdravotním postižením ve smyslu § 48 Zákona; a 10 lůžek
Odlehčovací služby v pobytové formě ve smyslu § 44 Zákona, kdy podmínkou je dodržení materiálně
technického standardu pro pobytové sociální služby pro všechny provozované sociální služby
a to v rámci rekonstrukce nebo nové výstavby,
2. kolaudace zařízení by měla proběhnout nejpozději do 31. 12. 2025,
3. získání oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) na všechny definované kapacity
sociálních služeb (lůžka) nejpozději do konce února 2026,
4. započetí poskytování sociálních služeb na základě registrace nejpozději do 6 měsíců od obdržení
rozhodnutí o registraci,
5. minimální doba zajištění poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu lůžek
(viz. bod 1.) bude 15 let od zahájení poskytování sociálních služeb, resp. od zahájení provozu
zařízení. Pokud by kupující nesplnil tento závazek, resp. provozování domova sociálních služeb, bude
ve smlouvě vyhrazeno právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 20% z kupní ceny. Smluvní pokutou
budou vázány rovněž i třetí osoby,
6. kupní smlouva bude obsahovat ujednání týkající se předkupního práva Libereckého kraje
(prodávajícího) na dobu 15 let, kdy v případě zamýšleného prodeje areálu bude muset kupující
nabídnout areál ke koupi Libereckému kraji (prodávajícímu) a to za cenu uvedenou v kupní smlouvě,
která by byla navýšena o prokazatelné investice vložené do areálu ze strany kupujícího,
kdy tyto investice by byly stanoveny znaleckým posudkem. Toto ujednání by bylo sjednáno
jako věcné právo, které působí i vůči právním nástupcům kupujícího. Předkupní právo vzniká
vkladem do katastru nemovitostí,
7. v případě pronájmu, výpůjčky atd. Nemovitostí třetí osobě, zaváže se kupující, že tyto závazky
smluvně zajistí v těchto smlouvách, zejména dobu provozu areálu v požadovaném standardu, zajištění
poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu lůžek (viz. bod 1.),
8. podmínkou pro kupujícího je závazek poskytnutí jistiny ve prospěch Libereckého kraje
(prodávajícího), poskytnuté nejpozději do 5 pracovních dní před projednáním prodeje v orgánech
Libereckého kraje, v celkové výši 1,5 mil. Kč, která bude kupujícímu postupně vrácena po splnění:
a) do 7 měsíců od podpisu kupní smlouvy podá kupující projektovou dokumentaci s podmínkou
dodržení minimálního rozsahu lůžek pro sociální služby dle bodu 1. i na příslušný stavební úřad
k vydání stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu. Po předložení potvrzení
od příslušného stavebního úřadu o převzetí příslušné projektové dokumentace, vrátí prodávající
kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních
dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
b) do 7 měsíců od podané příslušné projektové dokumentace na stavební úřad obstará kupující
pravomocné stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu. Po předložení platného
dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem, vrátí prodávající kupujícímu část
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poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
c) předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem (např. kolaudační
souhlas nebo jiné opatření stavebního úřadu), kterým bude osvědčeno dokončení stavebních prací
a povolení užívání zařízení v rozsahu předložené projektové dokumentace na příslušný stavební úřad
dle předchozího bodu a) nejpozději do 24 měsíců ode dne předložení platného dokumentu vydaného
místně příslušným stavebním úřadem dle předchozího bodu b). Po předložení platného dokumentu
vydaného místně příslušným stavebním úřadem, vrátí prodávající kupujícímu část poskytnuté jistiny
ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení,
a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
9. pokud marně uplyne lhůta 3 měsíců od termínů stanovených dle bodu 8. a), b), c) a kupující
přes písemné upozornění a výzvu Libereckého kraje (prodávajícího), nepředloží příslušné potvrzení
nebo požadovaný dokument, část jistiny ve sjednané výši uvedené v příslušných bodech 8. a), b), c),
se kupujícímu nevrací,
10. Liberecký kraj deklaruje, že kapacity uvedené v bodu 1. budou zařazeny do základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje,
11. podmínky účelového využití nabízených Nemovitostí budou obsahem kupní smlouvy uzavírané
s kupujícím,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/628/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní korporaci
SC Jablonné s.r.o.
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej nemovitých věcí za uvedených podmínek k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení prodeje nemovitých věcí za uvedených podmínek Zastupitelstvem
Libereckého kraje předložení kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Denní a pobytové sociální
služby, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO 48282961.

hlasování č. 67

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

71. Majetkoprávní operace – směna
a)
pozemků v k. ú. Benešov u Semil
b)
směnná smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že dochází k výměně pozemků
s Benešovem u Semil.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1323/21/RK
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Majetkoprávní operace – směna
a)
pozemků v k. ú. Benešov u Semil
b)
směnná smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se směnou pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to p. p. č. 2582/53 o výměře 579 m2, ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda, p. p. č. 2582/95 o výměře 144 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 2582/97 o výměře 43 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Benešov u Semil, obci Benešov u Semil, evidovaných na listu vlastnictví č. 290
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, účetní hodnota
pozemků 38.667 Kč (slovy: třicet osm tisíc šest set šedesát sedm korun českých),
za pozemky ve vlastnictví obce Benešov u Semil, se sídlem č. p. 125, 512 06 Benešov u Semil,
IČO 00275590, a to p. p. č. 25/22 o výměře 94 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 25/23 o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 35/3 o výměře
15 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 36/7 o výměře 580 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Benešov u Semil, obci Benešov u Semil,
evidovaných na listu vlastnictví č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, hodnota dle účetní evidence činí 73.584 Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc pět
set osmdesát čtyři korun českých), směna bude provedena bez doplatku,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/2874/2021 uzavřené mezi Libereckým krajem a obcí
Benešov u Semil
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:

2)

a)

předložit návrh směny pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

hlasování č. 68
pro
7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Ulvr.

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

72. (84) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace Zeyerova č. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla diskuze týkající se parkování u ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec.
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Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1324/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
Zeyerova č. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu
Zeyerova č. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to Projektový ateliér DAVID
s.r.o., IČO 27277577, se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14, za nabídkovou cenu
3.590.000 Kč bez DPH, tj. 4.343.900 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021 mezi Libereckým krajem a společností
Projektový ateliér DAVID s.r.o., IČO 27277577, se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14
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. 08. 2021
hlasování č. 69
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Ulvr.

73. (88) Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
s ČEZ Distribuce a.s. – k. ú. Harrachov
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Staněk dodal, že ze strany ČEZ Distribuce došlo k chybě v čísle parcely. Tímto materiálem
došlo k opravě.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 1325/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČEZ
Distribuce a.s. – k. ú. Harrachov
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IV-12-4019158 SM – Harrachov,
čp. 196, DTS, kVN, kNN, k.ú. Harrachov“ umístěné na části p. p. č. 1084/1 o výměře
3.657 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, silnice ev. č. III/01021,
nacházející se v k. ú. Harrachov, obec Harrachov, evidované na listu vlastnictví
č. 227 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
(ve vlastnictví Libereckého kraje – budoucí povinný), ve prospěch obchodní korporace
ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO 24729035
(budoucí oprávněný), za úplatu stanovenou znaleckým posudkem č. 4041/11/2021
ze dne 3. 7. 2021 ve výši 2.304 Kč (slovy: dva tisíce tři sta čtyři korun českých) bez DPH,
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b)
c)

tj. 2.787,84 Kč (slovy: dva tisíce sedm set osmdesát sedm korun českých, osmdesát čtyři haléřů)
s DPH,
předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OLP/2893/2021
mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce, a. s.
zrušení budoucího zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IV-12-4019158
SM – Harrachov, č. p. 196, DTS, kVN, kNN, k.ú. Harrachov“ umístěné na části p. p. č. 1084/2
o výměře 5.146 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, silnice ev. č. III/01021,
nacházející se v k. ú. Harrachov, obec Harrachov, evidované na listu vlastnictví č. 227
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
(ve vlastnictví Libereckého kraje – budoucí povinný), ve prospěch obchodní korporace ČEZ
Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO 24729035 (budoucí oprávněný),
za úplatu stanovenou znaleckým posudkem č. 4041/11/2021 ze dne 3. 7. 2021 ve výši 2.304 Kč
(slovy: dva tisíce tři sta čtyři korun českých) bez DPH, tj. 2.787,84 Kč (slovy: dva tisíce sedm
set osmdesát sedm korun českých, osmdesát čtyři haléřů) s DPH,

předložený návrh dohody o ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. OLP/102/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce,
a. s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
a dohody k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 70
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
d)

74. (72) Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí
finančních darů vítězným kronikářům
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1326/21/RK
Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí finančních
darů vítězným kronikářům
Rada kraje po projednání
vyhlašuje
výsledky soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje v kategorii
a) obce s počtem obyvatel do 2.000,
1. místo: obec Horní Branná, okres Semily
2. místo: městys Zásada, okres Jablonec
3. místo: obec Blatce, okres Česká Lípa
b) obce s počtem obyvatel nad 2.000,
1. místo: město Semily, okres Semily
2. místo: město Jablonné v Podještědí, okres Liberec
3. místo: město Lomnice nad Popelkou, okres Semily
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rozhoduje
o poskytnutí finančního daru v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č.129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a v souladu s podmínkami vyhlášené soutěže:
a) paní
ve výši 10.000 Kč,
b) paní
ve výši
6.000 Kč,
c)

paní
e výši 3.000 Kč,

d)
e)
f)

panu
ve výši 10.000 Kč,
paní
ve výši 6.000 Kč,
paní
ve výši 3.000 Kč,

schvaluje
darovací smlouvy s těmito příjemci:
1) darovací smlouva č. OLP/2881/2021 mezi Libereckým krajem a paní
2)

darovací smlouva č. OLP/2882/2021 mezi Libereckým krajem a pa

3)

darovací smlouva č. OLP/2883/2021 mezi Libereckým krajem a

4)

darovací smlouva č. OLP/2884/2021 mezi Libereckým krajem a pane

5)

darovací smlouva č. OLP/2885/2021 mezi Libereckým krajem a paní

6)

darovací smlouva č. OLP/2886/2021 mezi Libereckým krajem a pan

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o výsledku soutěže Zastupitelstvo Libereckého kraje formou písemné informace,
Termín: 31. 08. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zajistit předložení darovacích smluv k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 71
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

75. (73) Rozpočtové opatření č. 254/21 – navýšení příjmů rozpočtu a úprava kapitoly
917 07 Transfery
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1327/21/RK
Rozpočtové opatření č. 254/21 – navýšení příjmů rozpočtu a úprava kapitoly 917 07 Transfery
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 254/21, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 o částku 1.002.000 Kč poskytnutou
Ministerstvem kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu v členění,
a) účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34 070 ve výši 281.000 Kč,
b)
c)
d)
2)

účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34 029 ve výši 189.000 Kč,
účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34 031 ve výši 236.000 Kč,
účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34 021 ve výši 296.000 Kč,

navyšují výdaje kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 1.002.000 Kč, která je určena na jednotlivé akce:
a) Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Výstava „Na poslední cestě“
– popularizace a prezentace výzkumu a zvyklostí spojených se smrtí a tradičních
pohřebních rituálů v oblasti Pojizeří, ve výši 116.000 Kč, ÚZ 34 070,
b)
c)
d)

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Znakokniha 2021 – Staré
pověsti české a moravské III, ve výši 55.000 Kč, ÚZ 34 070,
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, B II 21 služby Muzeum
Českého ráje v Turnově, ve výši 189.000 Kč, ÚZ 34 029,
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, D II 21 soubor 4 soch, Soubor
skleněných negativů – 1. etapa Severočeské muzeum v Liberci 145.000 Kč, ÚZ 34 031,

e)

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, D II 21 2x malba z cechovních
praporů Muzeum Českého ráje v Turnově, ve výši 91.000 Kč, ÚZ 340 31,

f)

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Zpracování národopisné Sbírky
J. V. Scheybala, ve výši 110.000 Kč, ÚZ 34 070,

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Expozice historického
granátového šperku, ve výši 296.000 Kč, ÚZ 34 021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové opatření
č. 254/21 jako písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 72
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
g)

76. (74) Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – spolku
Kultura, z.s.
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1328/21/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – spolku Kultura, z.s.
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Termín
realizace
projektu
De minimis

Dotace v
maximální
výši (Kč)

Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální kultury
níže uvedenému žadateli
Rozhoduj
ící
Příjemc
Název projektu/
Sídlo/
IČ/
závazné
č.
e/
účel projektu
bydliště
nar.
výstupy
forma
projektu
BIG BAND
JAM 2021
Podpořit v těžké
době socializaci a
opětovné
propojení
generací pomocí
Hrdinů
1.1.
doba
514/28,
–
Kultura, kultury, která je
051204
trvání
100.000
an
v našich životech
1.
46001
15.1
z.s.
46
akce
–
1
Kč
o
velmi důležitá a
Liberec
0.20
spolek
den
potřebná.
XII
21
Zároveň
představit talenty
Libereckého
kraje a
připomenout, co
umí kraj v kultuře
nabídnout.
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2856/2021 na projekt BIG BAND JAM 2021
mezi Libereckým krajem a Kultura, z.s., IČO 05120446, se sídlem Hrdinů 514/28, 460 01 Liberec
XII
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/2856/2021,
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. 09. 2021
hlasování č. 73
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

77. (75) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Projektová příprava záměru Cyklostezka
podél silnice I/13 (E442) Kunratice u Cvikova - Jablonné v Podještědí II“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec odboru silničního
hospodářství.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se v prvním zahájení zadávacího
řízení nikdo nepřihlásil. Doplnil, že projekty jsou zadávány až po komunikaci s obcemi a spolky.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1329/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Projektová příprava záměru Cyklostezka podél
silnice I/13 (E442) Kunratice u Cvikova - Jablonné v Podještědí II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Projektová příprava záměru Cyklostezka
podél silnice I/13 (E442) Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí II“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 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:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník: Ing. Dan Ramzer náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, silniční technik,
Ing. Jiří Rutkovský, externí dopravní specialista,
náhradník: Bc. Michal Iwanejko, starosta Kunratice u Cvikova,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1053/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 74
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

78. (76) Veřejná zakázka „Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1330/21/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/206/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
mezi Libereckým krajem a společností B R E X, spol. s r. o., se sídlem Karlovská 205,
Liberec XXII-Horní Suchá, 460 010 Liberec, IČO: 40232549, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 44.545,37 Kč bez DPH, tj. 53.899,90 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 60.559,97 Kč
bez DPH, tj. 73.277,56 Kč včetně DPH, a odchylku při zaokrouhlování oproti programu ASPE 0,01
Kč, čímž dojde k ponížení ceny o 16.014,59 Kč bez DPH, tj. 19.377,65 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 75
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

79. (77) Veřejná zakázka „Silnice III/28617 Mříčná“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že po zaměření celé stavby dojde
k navýšení ceny.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1331/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28617 Mříčná“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/44/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 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 1.615.599,81 Kč bez DPH,
tj. 1.954.875,77 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 1.566.734,62 Kč bez DPH, tj. 1.895.748,89 Kč
včetně DPH a odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE -0,01 Kč, čímž dojde k navýšení
ceny o 48.865,18 Kč bez DPH, tj. 59.126,87 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 08. 2021
hlasování č. 76

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

80. (78) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“
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Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že vysoutěžená cena společnosti
REALSTAV MB, spol. s r.o., tvoří 27 % předpokládané ceny. Společnost byla dotazována
k předložení vyúčtování. Došlo k pečlivému posouzení a nízké náklady jsou z důvodu, že společnost
sídlí v blízkosti, a to v Mladé Boleslavi. Tudíž náklady na dopravu jsou nízké.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1332/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/27246
Křižany po křižovatku s III/2784“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124,
293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 72.000 Kč bez DPH, tj. 87.120 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/713/2021
mezi Libereckým krajem a společností REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124,
293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 77
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

81. (79) Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie v k. ú. Mimoň
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1333/21/RK
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie v k. ú. Mimoň
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, DIČ: CZ2472903 vedené
pod č. Z_S14_12_8120081365 v rámci akce „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého
kraje, Pražská, Mimoň“ na p. p. č. 4100 o výměře 25.991 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházející se v katastrálním území Mimoň, obec Mimoň, evidované na listu vlastnictví
č. 2157 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
s předběžným odhadem celkových realizačních nákladů přeložky ve výši 286.000 Kč bez DPH,
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předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie vedené Libereckým krajem pod číslem OLP/2857/2021
mezi Libereckým krajem a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, DIČ: CZ2472903
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit po schválení
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 78
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

82. (80) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 264/21 - úprava výdajů v kapitole 926 06;
revokace části usnesení č. 938/21/RK a č. 287/21/ZK poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1334/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 264/21 - úprava výdajů v kapitole 926 06; revokace
části usnesení č. 938/21/RK a č. 287/21/ZK poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 938/21/RK ze dne 1. 6. 2021, a to v části 2. a), kde rada kraje odsouhlasila poskytnutí
dotace Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou ve výši 1.718.722 Kč:
1.
Poř. číslo
00262340
IČO
Příjemce dotace/
Statutární město Jablonec nad Nisou
žadatel/sídlo
Název projektu
Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května – silnice I/14
převedení cyklistické dopravy mimo hlavní dopravní tepnu v ul. Podhorská,
realizací projektu v úseku ul. 5. května – silnice I/14 , stavba je součástí
Účel projektu
cyklotrasy ODRA-NISA
Název parametru
délka úseku cyklotrasy
projektu
km
Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)

2,95

3.437.544

50
1.718.722
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Investice/
investice
neinvestice
Termín realizace
22. 4. 2021 – 30. 7. 2021
projektu
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 264/21, kterým v kapitole 926 06 - Dotační
fond, odbor silničního hospodářství:
a) snižují výdaje u nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši
50 Kč,
b)
2.

navyšují výdaje u akce „Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“ ve výši
50 Kč,

s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Doprava, 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 Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou max. do výše 1.718.772 Kč

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
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
a ukládá

1.
00262340
Statutární město Jablonec nad Nisou
Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května – silnice I/14
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
délka úseku cyklotrasy
km
2,95

3.437.544

50
1.718.772
investice
22. 4. 2021 – 30. 7. 2021
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, zajistit postup podle přijatého usnesení
a předložit revokaci části usnesení č. 287/21/ZK zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 79
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

83. (90) Veřejná zakázka „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“ – vypořádání námitek
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1335/21/RK
Veřejná zakázka „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“ – vypořádání námitek
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o odmítnutí námitek účastníka PORR a. s.., IČO: 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10, dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné
zakázky „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“,
schvaluje
upravený 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 zakázkách, v platném znění.
Termín: 30. 08. 2021
hlasování č. 80
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (81) Písemné informace
a)
Zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí 2021 za KÚ LK
b)
Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., za 1. pololetí
roku 2021, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se nastavené výše limitu částky bez nutnosti předložení na zasedání
rady kraje.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1336/21/RK
Písemné informace
a)
Zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí 2021 za KÚ LK
b)
Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., za 1. pololetí
roku 2021, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí 2021 za KÚ LK,
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b)

Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., za 1. pololetí roku
2021, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje.

hlasování č. 81

pro

8

proti

zdržel se

0

0

byl přijat

85. (82)
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje
za období listopad 2020 - červenec 2021
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje
a na 12. mimořádném zasedání rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1337/21/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje
za období listopad 2020 - červenec 2021
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje
a na 12. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období listopad 2020
- červenec 2021,
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje a na 12. mimořádném
zasedání rady kraje
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci Přehled účasti
členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období listopad 2020 - červenec
2021,
b)

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje
a na 12. mimořádném zasedání rady kraje.

hlasování č. 82

pro

8

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0

byl přijat

86. (83) Veřejná zakázka „Ocenění společnosti MMN, a.s.“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že znalecká kancelář požádala
o prodloužení termínu plnění do 9. 8. 2021.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1338/21/RK
Veřejná zakázka „Ocenění společnosti MMN, a.s.“ – dodatek č. 1
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Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/730/2021 veřejné zakázky „Ocenění společnosti MMN, a.s.“,
uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu analogicky s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, mezi Libereckým krajem a společností APELEN Valuation a.s.,
znalecká kancelář, se sídlem Nad Okrouhlíkem 14, Praha 8, 182 00, IČO: 24817953,
jehož předmětem je změna termínu plnění z 30. 7. 2021 na 9. 8. 2021 z důvodů nutnosti ověření
a doplnění podkladů posudku vztahujících se k nemovitostem
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: 15. 08. 2021
hlasování č. 83
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (89) Různé
Mgr. Richter seznámil členy rady kraje se současnou situací ohledně očkování Covidu a uvedl,
že možnosti očkování bez předchozí registrace využili desítky lidí.
Žádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny a M. Půta, hejtman, ukončil 16. zasedání
rady kraje v roce 2021 v 10.50 hodin.

123

Zápis z 16. zasedání rady kraje ze dne 3. 8. 2021
Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

……………..………………….……

Ing. Zbyněk Miklík

………………………………………

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

Liberec 6. 8. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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