Z á p i s č. 17
ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 17. 8. 2021
Přítomno

6 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Petr Anton, Dipl. Kff. Kateřina Hanzlová, Bc. Iveta Kavanová,
Jitka Machálková

Omluveni

Mgr. Vladimír Richter, Václav Židek a Ing. Zbyněk Miklík

Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer a Mgr. Petr Tulpa

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu
z 16. RK dne 3. 8. 2021
17. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.00 hodin. Omluvil
nepřítomnost Mgr. Vladimíra Richtera, Václava Židka a Ing. Zbyňka Miklíka. Navrhl,
aby zápis ověřili Ing. Dan Ramzer a Mgr. Petr Tulpa, zapisovatelkou dnešního jednání určil
Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 6
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 16. RK dne 3. 8. 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 16. RK dne 3. 8. 2021

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti členů rady kraje
za období od 5. 6. 2021 do 6. 8. 2021

5.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 276/21 – poskytnutí finančního daru
KNL, a. s., úpravy v kapitole 931 01,
schválení darovací smlouvy

6.

Zahraniční pracovní cesta č. 17/2021

7.

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana
Z pís. člen rady kraje

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
Informace o zahraničních pracovních
cestách členů Rady a Zastupitelstva
Libereckého kraje za období 1. 1.
– 30. 6. 2021

Martin Půta

8.

Poskytnutí finančních prostředků
ze Sociálního fondu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

Projednání úplné aktualizace Územně
Z
analytických podkladů Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. územního
plánování a
stavebního řádu

10.

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

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

11.

Vyhlášení podmínek dotačního programu Z
Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2021

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

12.

Rozhodnutí o poskytnutí individuálních
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu,
které je v kompetenci Zastupitelstva
Libereckého kraje

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

13.

Rozpočtové opatření č. 268/21
Z pís. Ing. Dan Ramzer
– rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace Motosportu Bozkov na projekt
Reprezentace Libereckého kraje na ISDE
21

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

14.

Rozpočtové opatření č. 273/21
– navýšení příjmů z titulu přijaté
zálohové platby dotace a navýšení
výdajů v kapitole 923 04
- Spolufinancování EU / OŠMTS

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

15.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
k projektu „Strategické plánování
rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého
kraje II“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

16.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Kovoobráběcí CNC soustruh II.“
Střední školou strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

17.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

-2-

Z

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
18.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

19.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Odstranění havarijního stavu vodovodu
v areálu“ Školním statkem Frýdlant,
p.o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

20.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Oprava elektroinstalačních
rozvodů – 1. etapa“ Střední
zdravotnickou školou, Turnov, 28. října
1390, p.o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

21.

Rozhodnutí o poskytnutí individuálních
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu,
které je v kompetenci Rady Libereckého
kraje

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

22.

Stipendijní program pro žáky středních
škol v Libereckém kraji ve vybraných
oborech vzdělání – aktualizace
Stipendijního řádu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

23.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Realizace
a správa školského informačního portálu
Libereckého

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

24.

Veřejná zakázka „Zpracování studie
proveditelnosti revitalizace areálu
pro klasické lyžování v Harrachově“
– dohoda o zrušení závazků

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

25.

Stanovení platu řediteli Školního statku
Frýdlant, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

26.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové
individuální dotace z kapitoly 917 07
– Transfery v oblasti památkové péče

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

27.

Rozpočtové opatření č. 274/21 – úprava Z pís. Ing. Květa
kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí
Vinklátová
o poskytnutí účelové dotace – záštity
s finanční podporou

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

28.

Realizace projektu Křišťálové údolí
– objednávka č. OBJ/640/2021
na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

-3-

Z

Ing. Květa
Vinklátová
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29.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 275/21 - snížení výdajů v kapitole
917 01 - Transfery a navýšení výdajů
v kapitole 917 07 - Transfery
– oprava Palackého stezky

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

30.

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku Muzeu Českého ráje
v Turnově, příspěvkové organizaci
– spolufinancování projektu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

31.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1617/2021 Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Programu 7.2
Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

32.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1827/2021 Z
o poskytnutí účelové individuální dotace
z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti
památkové péče

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

33.

Změna účelu poskytnutého účelového
příspěvku Akvizice Muzea Českého ráje
v Turnově, příspěvkové organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

34.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu
domu čp. 72, Skálova ulice Turnov
– Etapa I.“ - dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

35.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti budovy - Základní škola
speciální, Semily, Nádražní 213,
příspěvková organizace“ – dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

36.

Veřejná zakázka „Dům Jana pro sociální
službu v Hodkovicích nad Mohelkou
– Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace – stavební práce“
– dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

37.

Rozpočtové opatření č. 270/21 – úprava
kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého
majetku

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

38.

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření
č. 271/21 – úprava ve výdajových
kapitolách odboru investic a správy
nemovitého majetku

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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39.

Veřejná zakázka „Transformace
- Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí
- stavební práce“- dodatek č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

40.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Revitalizace dolního centra
Liberec a Parkovací dům“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

41.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDS – Revitalizace dolního centra
Liberec a Parkovací dům“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

42.

Majetkoprávní operace – budoucí prodej Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a)
b)

pozemků v k. ú. Liberec
budoucí kupní smlouva

43.

Závazek předfinancování programu
na podporu provozu venkovských
prodejen „OBCHŮDEK 2021+“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

44.

Navýšení závazku spolufinancování
projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

45.

Žádost o změnu projektu příjemce
účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obce Příkrý a Krásný Les

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

46.

Schválení projektových žádostí
do zásobníku projektů, rozhodnutí
o neposkytnutí dotací z programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

47.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Restaurování - podsbírka
Prapory (Záchrana pokladů
z depozitářů)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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48.

Ukončení projektu „Snížení energetické
náročnosti pavilonu C Domova
pro seniory Vratislavice nad Nisou“

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

49.

Jednání rady kraje v působnosti jediného Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – vstup ARR
do společnosti nullspaces, s.r.o.

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

50.

Změny v projektech v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
- NZÚ “

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

51.

Rozpočtové opatření č. 277/21 – úprava
v kapitole 923 03 a 923 02
Spolufinancování EU, projektový záměr
„Lokální biokoridor na Frýdlantsku
mezi Supím vrchem a Bažantnicí

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

52.

Aktualizace znění Jednacího řádu
a změna nominace v komisi rady kraje
s názvem „Rada pro výzkum, vývoj
a inovace v Libereckém kraji“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

53.

Rozpočtové opatření č. 279/21 – úprava Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
v kapitole 923 03 a 923 02
Spolufinancování EU, projektové záměry
ZZS LK v oblasti IT

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

54.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
k projektům ZZS LK schválených
v programu REACT EU

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

55.

Rozpočtové opatření č. 272/21 – úprava
kapitoly 917 08, zapojení účelových
dotací na náhradu škody způsobené
chráněnými živočichy do rozpočtu
Libereckého kraje 2021

Z pís. Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

56.

Záměr zapojení Libereckého kraje
do kofinancování výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury obce
Vrchovany a města Hodkovice n. M.
v roce 2022

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

57.

Rozpočtové opatření č. 266/21 - navýšení Z pís. Ing. Jan Sviták
příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje;
akce „Financování silnic II. a III. třídy
v LK“
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Mgr. Jiří Ulvr

odb. silničního
hospodářství
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58.

Rozpočtové opatření č. 267/21 – úprava Z pís. Ing. Jan Sviták
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO; poskytnutí neinvestičního
příspěvku KSS LK na akci „Rozšíření
databáze alejí v LK“

odb. silničního
hospodářství

59.

Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň
– hranice Libereckého kraje III.“
- dodatek č. 4

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

60.

Veřejná zakázka „Silnice III/03510
Frýdlant - ulice Kodešova “ - dodatek
č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

61.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/2834 Mírová pod Kozákovem,
zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

62.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
III/2834 Mírová pod Kozákovem,
zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

63.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/2834 Mírová pod Kozákovem,
zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

64.

Rozpočtové opatření č. 269/21 – úprava Z pís. Ing. Jan Sviták
výdajů kapitoly 917 06 - Transfery
a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu LK - záštita s finanční
podporou

odb. silničního
hospodářství

65.

Písemná informace
Průběžná informace z Pracovní skupiny
GIS LK za I. pololetí roku 2021

66.

Rozpočtové opatření č. 278/21 – úpravy
v kapitolách 923 03 a 923 02
– Spolufinancování EU – Závazek
spolufinancování projektu „DD Velké
Hamry – pořízení automobilu“

67.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – Revitalizace dolního centra
Liberec a Parkovací dům“
NEPŘEDLOŽENO
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Mgr. René Havlík
Mgr. René Havlík
Z

Mgr. Jiří Ulvr

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo
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68.

Plná moc pro obchodní korporaci
KORID LK, spol. s r. o. udělené
v souvislosti s Memorandem
č. OLP/597/2019

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje – změna č. 46
– (i) Město Hrádek nad Nisou, místní
část Dolní Sedlo - vodovod

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

70.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Nákup výpočetní techniky“ Obchodní
akademií, Hotelovou školou a Střední
odbornou školou, Turnov, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

71.

Majetkoprávní operace – schválení
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.
– k. ú. Albrechtice v Jizerských horách

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

Veřejná zakázka „APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves II“
- rozhodnutí o námitkách

Ing. Zbyněk
Miklík

oddělení veřejných
zakázek

73.

Schválení Dodatku č. 1 Memoranda
o vzájemné spolupráci v rámci
„Revitalizace dolního centra Liberce“
č. OLP/2608/2020

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

74.

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

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

75.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

76.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/286 Dolní Štěpanice
– Vítkovice“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

77.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/270 Mimoň – Noviny
pod Ralskem“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

78.

Různé

79.

Majetkoprávní operace – pronájem
Rekreačního a sportovního areálu Vesec
pro konání Krajských dožínek 2021

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

80.

Zahraniční pracovní cesta č. 19/2021

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana
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81.

Individuální žádost kraje na MPSV
na dofinancování výpadku zdrojů z OPZ
Zaměstnanost v roce 2021

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 40, 41 a 67 nejsou předloženy.
Na žádost Ing. Miklíka byl stažen bod č. 39.
Václav Židek požádal o zařazení bodu č. 79 - Majetkoprávní operace – pronájem Rekreačního
a sportovního areálu Vesec pro konání Krajských dožínek 2021.
Mgr. Havlík požádal o zařazení bodu č. 80 - Zahraniční pracovní cesta č. 19/2021.
Mgr. Tulpa požádal o zařazení bodu č. 81 - Individuální žádost kraje na MPSV
na dofinancování výpadku zdrojů z OPZ Zaměstnanost v roce 2021.
Načež nechal M. Půta hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
hlasování č. 2

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Dále M. Půta konstatoval, že členové rady kraje obdrželi v pátek dne 13. 8. 2021 bod č. 72
a v pondělí 16. 8. 2021 body č. 79, 80 a 81.
Bez dalších připomínek či doplnění nechal M. Půta hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1339/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1537/20/RK, 273/21/RK, 412/21/RK, 413/21/RK, 737/21/RK,
826/21/RK, 827/21/RK, 832/21/RK, 863/21/RK, 866/21/RK, 869/21/RK, 909/21/RK,
910/21/RK, 923/21/RK, 976/21/RK, 979/21/RK, 1019/21/RK, 1025/21/RK, 1026/21/RK,
1030/21/RK, 1039/21/RK, 1051/21/RK, 1052/21/RK, 1053/21/RK, 1054/21/RK, 1056/21/RK,
1057/21/RK, 1058/21/RK, 1091/21/RK, 1099/21/RK, 1100/21/RK, 1117/21/RK, 1122/21/RK,
1134/21/RK, 1144/21/RK, 1145/21/RK, 1154/21/RK, 1155/21/RK, 1156/21/RK, 1160/21/RK,
1176/21/RK, 1182/21/RK, 1183/21/RK, 1187/21/RK, 1196/21/RK, 1198/21/RK, 1199/21/RK,
1209/21/RK, 1210/21/RK, 1247/21/RK, 1257/21/RK, 1326/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 666/21/RK ad b) z 31. 7. 2021 na 30. 9. 2021,
- 1041/21/RK z 31. 7. 2021 na 31. 8. 2021,
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- 1106/21/RK z 31. 7. 2021 na 30. 9. 2021,
- 1112/21/RK ad a) z 31. 7. 2021 na 31. 8. 2021,
- 1116/21/RK z 30. 7. 2021 na 31. 8. 2021,
- 1137/21/RK z 31. 7. 2021 na 20. 8. 2021.
hlasování č. 4
pro
6
proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Zpráva o činnosti členů rady kraje za období od 5. 6. 2021 do 6. 8. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1340/21/RK
Zpráva o činnosti členů rady kraje za období od 5. 6. 2021 do 6. 8. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 5. 6. 2021 do 6. 8. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za
období od 5. 6. 2021 do 6. 8. 2021.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 5 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 276/21 – poskytnutí finančního daru KNL,
a.s., úpravy v kapitole 931 01, schválení darovací smlouvy
M. Půta shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1341/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 276/21 – poskytnutí finančního daru KNL, a.s.,
úpravy v kapitole 931 01, schválení darovací smlouvy
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 276/21, kterým se v kapitole 931 01
– Krizový fond, odbor kancelář hejtmana, snižují nespecifikované rezervy krizového
fondu výdajů ukazatele Nouzový stav 2020 – 2021 II. o částku 440.400 Kč a současně
se navyšují výdaje na nově zřízeném specifickém ukazateli Finanční dar – určování
nových mutací viru SARS-CoV-2 o částku 440.400 Kč určený pro Krajskou nemocnici
Liberec, a.s., IČO 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01
Liberec,
b) s poskytnutím finančního daru ve výši 440.400 Kč Krajské nemocnici Liberec, a.s.,
IČO: 272 83 933, se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
v souvislosti s určováním nových mutací viru SARS-CoV-2,
schvaluje
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darovací smlouvu č. OLP/1897/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou
nemocnicí Liberec, a.s., IČO: 272 83 933, se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec, jejímž předmětem je darování částky 440.400 Kč v souvislosti s určováním
nových mutací viru SARS-CoV-2
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 276/21, poskytnutí finančního daru, úpravy v kapitole 931 01 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 08. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit, za podmínky schválení Změny
rozpočtu - rozpočtového opatření č. 276/21 a schválení poskytnutí finančního daru
zastupitelstvem kraje, darovací smlouvu hejtmanovi k podpisu.
hlasování č. 6

pro

6

proti

0

Termín: 31. 10. 2021
zdržel se
0
byl přijat

6. Zahraniční pracovní cesta č. 17/2021
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1342/21/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 17/2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, Jana Svitáka,
statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje, Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana
Libereckého kraje, a Václava Židka, člena Rady Libereckého kraje, v termínu 21. - 24. 8. 2021
na Ukrajinu. Důvodem účasti je pracovní jednání, prohloubení spolupráce s Vinnyckou oblastí
a účast na oslavách Dne nezávislosti Ukrajiny. Zástupci Libereckého kraje se pracovní cesty
účastní na pozvání představitelů města Vinnycja.
hlasování č. 7
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Informace o zahraničních pracovních cestách
Libereckého kraje za období 1. 1. – 30. 6. 2021

členů Rady a Zastupitelstva

M. Půta shrnul obsah předložené písemné informace.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1343/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Informace o zahraničních pracovních cestách
Libereckého kraje za období 1. 1. – 30. 6. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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předloženou písemnou informaci "Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady
a Zastupitelstva Libereckého kraje za období 1. 1. – 30. 6. 2021"
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci "Informace
o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za období
1. 1. – 30. 6. 2021".
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 8 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1344/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnankyním Libereckého kraje zařazených
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši
10.600 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a věcného daru
příslušným zaměstnankyním Libereckého kraje zařazených do krajského úřadu.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 9 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
9. Projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál a navrhl uspořádání semináře pro zastupitele
Libereckého kraje.
Mgr. Ulvr sdělil, že po konzultaci s odborem územního plánování k tomuto tématu seminář
není nutný, neb se jedná pouze o aktualizaci. Tato aktualizace bude projednána dnes na výboru
hospodářském a regionálního rozvoje.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1345/21/RK
Projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
úplnou aktualizaci dokumentace Územně analytické podklady Libereckého kraje, pořízenou
k 30. 6. 2021, dle § 28 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit
tuto aktualizaci k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 10
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „SW pro sociální služby“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
jenž sdělila, že se jedná o pořízení softwaru pro APOSS Liberec, a to v době trvání čtyř let.
Bez dotazů, připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1346/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „SW pro sociální služby“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „SW pro sociální služby“ APOSS Liberec, Zeyerova 832/24,
460 01 Liberec 1,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu řediteli
příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 11
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (81) Individuální žádost kraje na MPSV na dofinancování výpadku zdrojů z OPZ
Zaměstnanost v roce 2021
Mgr. Tulpa uvedl, že obsahem materiálu je podání žádosti, na dofinancování výpadku zdrojů
sociálních služeb, na MPSV.
Načež proběhla diskuze týkající se dalšího plánu přerozdělení finančních prostředků sociálním
službám.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1347/21/RK
Individuální žádost kraje na MPSV na dofinancování výpadku zdrojů z OPZ
Zaměstnanost v roce 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Žádost na dofinancování výpadku zdrojů sociálních služeb v roce 2021 zapojených do roku
2020 do individuálního projektu Libereckého kraje (OP Zaměstnanost)
a ukládá

- 13 -

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí odeslat Žádost
na dofinancování výpadku zdrojů sociálních služeb v roce 2021 zapojených do roku 2020
do individuálního projektu Libereckého kraje (OP Zaměstnanost) na odbor sociálních služeb
a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí.
Termín: 10. 09. 2021
hlasování č. 12
pro
6
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
12. (11) Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení mládeže, sportu
a zaměstnanosti.
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál, zdůraznil, že alokace činí 7.385.000 Kč.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1348/21/RK
Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s dotačním programem Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021,
jehož účelem je podpora výstavby, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení
ležících na území Libereckého kraje realizované v letech 2021 – 2022,
2.

s podmínkami a vyhlášením dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2021 s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení do výše 7.385.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit dotační program "Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2021“ k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 13
pro
6
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
13. (12) Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu,
které je v kompetenci Zastupitelstva Libereckého kraje
Mgr. Pokorný uvedl, že v tomto materiálu se jedná o poskytnutí individuální dotace uvedeným
subjektům.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1349/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu,
které je v kompetenci Zastupitelstva Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

Číslo akce

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají charakter
de minimis, příjemcům:

Žadatel

Liberecká
sportovní
048120500 a tělovýchov
00
ná
organizace,
z.s.
Krajská
organizace
048120900
ČUS
00
Libereckého
kraje

IČO

Se sídlem

Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

Název
projektu

Jablonecká
Organizace
4674781 88/18,
sportovního
8
46005
prostředí
Liberec 5
Organizace
Jablonecká
sportovního
7092738 88/18,
prostředí
3
46005
v Libereckém
Liberec
kraji

Počet spolků –
TJ/SK/počet/95

Náklad
Dotace
y
do výše
celkem
v Kč
v Kč

115.000 100.000

Sdružené okresní
organizace/počet/4
210.000 200.000
2.
Sdružené krajské
svazy/počet/12
1.

Trenérské
zabezpečení přípravy
Podpora
reprezentace
Tělovýchovn
výchovného
Jeronýmov
LK/trenér/11
á jednota
programu BÍLÍ
048121500
4674428 a 494/20,
4.
Lékařské
BÍLÍ TYGŘI
TYGŘI
00
2
46007
zbezpeční přípravy
LIBEREC,
LIBEREC –
Liberec
reprezentace LK/lékař/1
z.s.
reprezentace
5.
Sportoviště pro
LK
zabezpečení přípravy
reprezentace LK/počet/7
Podpora
1.
Ubytování na
přípravy
internátu/počet hráčů/30
reprezentace
FC
Na
2.
Doprava na
Libereckého
SLOVAN
Hradbách
soutěže/počet soutěží/6
048121600
1838124
kraje
LIBEREC1300,
3.
Pronájmy
00
3
realizované
mládež,spole
46001
sportovišť/počet
v FC
k
Liberec
sportovišť/2
SLOVAN
4.
Trenérské
LIBEREC –
služby/počet trenérů/4
mládež, spolek
1.
Nákup
sportovního vybavení
(míče)/ks/100
Podpora
U Stadionu
2.
Nákup
sportovně
Fotbalová
4904/5,
sportovního vybavení
048121700
7084010
nadaných
akademie
46601
(štulpny)/ks/400
00
5
a talentovanýc
Jablonec, z.s.
Jablonec
3.
Nákup
h dětí a
nad Nisou
sportovního vybaveni
mládeže
(kužely)/sada/8
4.
Nákup
sportovního vybavení
3.
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(sítě, tyče, mety,
lahve)/ks/150
5.
Nákup
sportovního vybavení
(tepláky)/ks/120
6.
Nákup
sportovního vybavení
(tepláková
bunda)/ks/120
7.
Nákup
sportovního vybavení
(trika)/ks/540
8.
Nákup
sportovního vybaveni
(mobilní branky)/ks/10
9.
nákup
sportovního vybavení
(rozlišovací
vesty)/ks/100
10.
Nákup
sportovního vybavení
(rukavice)/pár/20
11.
Nákup
sportovního vybavení
(trenky)/ks/50
12.
Nákup
sportovního vybavení
(dresy)/ks/100
13.
Ubytování
dorostenců
internát/osoboden/420
14.
Stravování
celodenní v rámci
tréninkového
procesu/porce/1000
15.
Ubytování s
plnou penzí v rámci
soustředění/osoboden/5
60
16.
Doprava na
utkání/km/6100
TJ VK
048121800
DUKLA
00
Liberec, z.s.

Husitská
4674700 582/28,
1
46007
Liberec

Podpora
přípravy
reprezentace
Libereckého
kraje TJ VK
Dukla Liberec
z.s.
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Trenéři/počet/2

200.000 200.000

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
Organizace
soustředění/počet/2
2.
Účastníci
soustředění/počet/50
3.
Mzdy/osoba/3
4.
Údržba, oprava,
servis
a pojištění 1.005.0
800.000
aut/počet aut/2
00
5.
Nákup
nábojů/ks/110000
6.
Nákup lyží/počet
párů/10
7.
Údržba a provoz
zasněžování/hod/50
1. Soustředění,
závody/počet/6
2. Vysílačky/ks/6
3. Vosky a servisní
materiál/ks/40
800.000 800.000
4. Sportovní
materiál/ks/20
5. Doplňková
výživa/ks/20
1.

Pod
SKP
Skalkou,
048122200
4325667
Kornspitz
46601
00
8
Jablonec z.s.
Jablonec
nad Nisou

Podpora
přípravy
reprezentace
Libereckého
kraje
realizovaná
v SKP
Kornspitz
Jablonec z.s.

048122300 TJ Dukla
00
Liberec z.s.

Podpora
sportovní
Jeronýmov reprezentace
0048242 a 522,
Libereckého
1
46007
kraje
Liberec
realizovaná v
TJ DUKLA
Liberec, z.s.

FC Démoni
048122500
Česká Lípa,
00
z.s.

Podpora
přípravy
Tovární
sportovní
2273548 3340,
reprezentace
8
47001
realizovaná v
Česká Lípa
FC Démoni
Česká Lípa

Sportovní
Bezová
Reprezentace
048122600 klub stolního 4674566
359, 46001 klubu SKST
00
tenisu
1
Liberec
Liberec
Liberec, z.s.

2.

Číslo akce

0481220000
0

Trenéři/počet/1

40.000

40.000

Nákup míčků na
stolní tenis/ks/500
2.
Účast v extralize
mužů/počet družstev/1

40.000

40.000

1.

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které mají charakter
podpory de minimis, příjemcům:
Parametr
Název
projektu:
Žadatel
IČO
Se sídlem
projektu
název/měrná
jednotka/hodnota
Žitavská
1.
Livesport
Sportovní
FBC Liberec, 2703087 727/16,
superliga florbalu
reprezentace
spolek
3
46007
(nejvyšší mužská
LK - FBC
Liberec 3
soutěž)/družstvo/1
- 17 -

Náklady
celkem v
Kč

Dotace
do výše
v Kč

420.000 400.000

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
Liberec
2021

0481221000
0

0481219000
0

3.

CE liga
juniorů (nejvyšší
liga
juniorů)/družstvo/1
3.
Soutěže
družstev FBC
Liberec/počet/20
4.
Tréninkové
pomůcky, vybavení
posilovny/počet/6
1.
Účast v
soutěžích základní
část/počet zápasů/26
2.
Propagace –
počet
plakátů/ks/2000
3.
Propagace –
Činnost A
počet bannerů/ks/30
Moskevská
Floorball
týmu
4.
Týmová
6843505 1712/25,
Club Česká
Floorball
příprava,
3
47001
Lípa
clubu České soustředění/počet
Česká Lípa
Lípa
osob/25
5.
Vybavení –
počet dresů/ks/40
6.
Vybavení –
počet týmového
oblečení/ks/25
7.
Vybavení –
počet hokejek/ks/40
1.
Sportovní
Příprava
reprezentaceHusitská
VK DUKLA
sportovní
muži/počet hráčů/15
2542660 582/28,
Liberec,
reprezentace 2.
Sportovní
5
46007
s.r.o.
VK Dukla
reprezentaceLiberec
Liberec
ženy/počet
hráček/13
2.

2.176.620 400.000

1.800.000

se zněním vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
Individuální dotace 2021

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 14 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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1.800.0
00

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
14. (13) Rozpočtové opatření č. 268/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace
Motosportu Bozkov na projekt Reprezentace Libereckého kraje na ISDE 21
Ing. Ramzer konstatoval, že motosport není standardně podporovaná aktivita, ale v tomto
případě se nejedná o pravidelnou činnost, ale o reprezentaci Libereckého kraje mimo ČR
v Itálii.
Načež proběhla diskuze ohledně sportů, které jsou či nejsou podporovány v rámci PRS.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1350/21/RK
Rozpočtové opatření č. 268/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Motosportu
Bozkov na projekt Reprezentace Libereckého kraje na ISDE 21
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 268/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 70.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace o částku 70.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele ve výši 70.000 Kč, číslo akce 04812590000:
Motosport Bozkov, z.s. – Reprezentace Libereckého kraje na ISDE 2021 ve výši
70.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 70.000 Kč
Motosportu Bozkov, z.s., IČO: 26591294, se sídlem Bozkov 259, 512 13 Bozkov, na realizaci
projektu s názvem Reprezentace Libereckého kraje na International Six Days of Enduro 2021,
jehož účelem je start dvou tříčlenných družstev, jednoho jednotlivce a osmi členů technického
doprovodu na International Six Days of Enduro (Mezinárodní šestidenní motocyklový podnik)
v Itálii 2021, s tím, že projekt bude realizován v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, celkové
náklady projektu činí 300.000 Kč a výstupem projektu je účast dvou týmů na ISDE 2021 v Itálii,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální
dotace č. OLP/2855/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a příjemcem Motosport
Bozkov, z.s., IČO: 26591294
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 268/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2855/2021 k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, v případě, že dojde ke schválení rozpočtového
opatření č. 268/21.

hlasování č. 15

pro

6

proti

0
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Termín: 30. 09. 2021
zdržel se
0
byl přijat

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
15. (21) Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu,
které je v kompetenci Rady Libereckého kraje
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1351/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu,
které je v kompetenci Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají charakter podpory
de minimis, příjemcům:

Číslo akce

Žadatel

IČO

Se sídlem

Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

Nákla
dy
Dotace
celke do výše
mv
v Kč
Kč

Sdružené
TJ/SK/počet/85
2.
Poskytování
poradenské činnosti ve
prospěch sdružených
TJ/SK/měsíc/12

780.00
100.000
0

Název
projektu

Podpora
činnosti
Sportovní
Servisního
Žižkova
048120700 unie
6404588
centra sportu
231, 47001
00
Českolipska, 9
ČUS při
Česká Lípa
z.s.
Sportovní unii
Českolipska,
z.s.
Podpora
činnosti
Okresní
Servisního
sportovní a
3. května
centra ČUS při
048120800
6824793
tělovýchovn
327, 51301 Okresním
00
1
é sdružení
Semily
sportovním a
Semily, z.s.
tělovýchovném
sdružení
Semily, z.s.
Sokolská
048121000
župa
00
Ještědská

Voroněžsk
4422473 á 144,
7
46001
Liberec

Provoz
kanceláře
Sokolské župy
Ještědské

Sokolská
048121100
župa
00
Jizerská

Masarykov
a 500,
4325775
46822
5
Železný
Brod

Podpora
činnosti
Sokolské župy
Jizerské
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1.

Daňové přiznání
pro TJ/SK/počet
zpracovaných
přiznání/37
780.00
2.
Administrace pro
100.000
0
TJ/SK v systému
JUSTICE.CZ/počet
administrací/ 67
1.

Pronájem
kanceláře/měsíc/12
415.00
0
2.
Organizace
akcí/počet/4
1.
Cvičitelé –
ocenění práce
v jednotách/počet
osob/10
50.000
2.
Přebor ve
sportovní všestrannosti
dětí a mládeže na úrovni
župy/den/1
1.

50.000

50.000

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
Přebor ve
sportovní všestrannosti
dětí a mládeže na úrovni
sokolských jednot/den/1
3.

Krajská rada
Asociace
školních
Jablonecká
048121400 sportovních 7120210 88/18,
00
klubů České 2
46005
republiky
Liberec
Libereckého
kraje, p.s.

Podpora
činnosti KR
AŠSK ČR
Libereckého
kraje, p.s.

1.

Liberecká
krajská
048121300
asociace
00
Sport pro
všechny z.s.

Podpora
činnosti
Liberecké
krajské
asociace Sport
pro všechny
z.s.

Podpora
sportovní
Futsalový
Londýnská reprezentace
048122100 klub Zlej
0405418 108/3,
realizovaná ve
00
se(n)
1
46001
Futsalovém
Liberec, z. s.
Liberec
klubu Zlej
se(n) Liberec,
z. s.

4.

Gymnastů
2698812 162/7,
7
46006
Liberec

Uspořádání
soutěží/počet/3

50.000

50.000

provoz kanceláře
a související paušální
platby/měsíc/12
2.
školení metodiků 50.000
– účast/počet osob/8
3.
nákup cen na
soutěže/počet soutěží/1

50.000

Pronájem
sportovišť/měsíc/4
5.
Doprava na
turnaje/zápasy/počet
turnajů/zápasů/5
6.
Nákup
dresů/počet/35

40.000

100.00
0

schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální
dotace 2021, která bude uzavíraná mezi Libereckým krajem a nadepsanými příjemci
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení předmětných smluv
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 16
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (14) Rozpočtové opatření č. 273/21 – navýšení příjmů z titulu přijaté zálohové platby
dotace a navýšení výdajů v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU / OŠMTS
Na jednání rady kraje byla přizvána JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení vzdělávání
a organizace školství.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1352/21/RK
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Rozpočtové opatření č. 273/21 – navýšení příjmů z titulu přijaté zálohové platby dotace
a navýšení výdajů v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU / OŠMTS
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 273/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 14.041.000 Kč z titulu
přijaté zálohové platby na realizaci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II) a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje
v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP
LK II) o celkovou částku 14.041.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 273/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 17
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (15) Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Strategické plánování rozvoje
vzdělávací soustavy Libereckého kraje II“
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1353/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací
soustavy Libereckého kraje II“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací
soustavy Libereckého kraje II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560) vydaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, sídlem Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1
– Malá Strana, IČO: 00022985, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do výše 7.381.539,90 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit realizaci projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2023
hlasování č. 18 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (16) Zahájení výběrového řízení VZMR „Kovoobráběcí CNC soustruh II.“ Střední
školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Ing. Ramzer okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1354/21/RK
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Zahájení výběrového řízení VZMR „Kovoobráběcí CNC soustruh II.“ Střední školou
strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Kovoobráběcí CNC
soustruh II.“ Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvkovou organizací, 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 rezortu 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. 19
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (17) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer sdělil, že obsahem materiálu je úprava na čerpání finančních prostředků
z rezervních fondů příspěvkových organizací.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1355/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:
1. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, IČ: 00526517
navýšení čerpání fondu investic v celkové výši 340.000 Kč, konkrétně na:
a) zařazení nové akce „Výměna pojistkové skříně a přívodů k rozvaděčům, domov mládeže,
Truhlářská“ v rozpočtu 40.000 Kč do Plánu investic organizace na rok 2021,
b) navýšení rozpočtu stávajících akcí:
• „Vjezdové závory – Letná, Ještědská“ z původních 245.000 Kč na 400.000 Kč,
• „Univerzální kuchyňský robot, Zeyerova“ z původních 121.000 Kč na 136.000 Kč,
• „Hydraulický lis, dřevoobory Letná“ z původních 170.000 Kč na 300.000 Kč
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2021,
2. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, IČ: 60252766
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu celkem ve výši 778.000 Kč, z toho 278.000 Kč
na pořízení 7 ks sestav počítač + klávesnice a 500.000 Kč jako zohlednění přijetí účelově
určeného daru
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 15. 09. 2021
hlasování č. 20 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. (18) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1356/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
1. finančních darů:
a)

v hodnotě 3.600 Kč na vycházkovou obuv Air Max, v hodnotě 2.500 Kč
na kuchyňský robot, v hodnotě 1.000 Kč na softshellovou soupravu, v hodnotě 1.600
Kč na roční vstupenku do ZOO pro čtyři klienty dětského domova od společnosti
DEJME DĚTEM ŠANCI, se sídlem Lojovická 797/20, 142 00 Praha – Libuš,
IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa,
Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 70891508,
b) ve výši 113.088 Kč na obědové služby poskytované v období 1. 9. 2021
– 31. 12. 2021 ve prospěch 48 nezletilých žáků od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha – Nusle,
IČ: 24231509, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola, Tanvald, Údolí
Kamenice 238, příspěvková organizace, IČ: 60254238,
c) ve výši 178.560 Kč na obědové služby poskytované v období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
ve prospěch 48 nezletilých žáků od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha – Nusle, IČ: 24231509, do vlastnictví
příspěvkové organizace Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková
organizace, IČ: 60254238,
2.

věcných darů:
a) stavebnic lega v celkové hodnotě 9.608,57 Kč pro klienty dětského domova
od Nadačního fondu Albert, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha – Jinonice,
IČ: 28967496, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
b) 15 ks svítidel Luxor LED 2.4ft 6400/840 v celkové hodnotě 73.665 Kč pro učebnu
v budově školy od společnosti TREVOS, a.s., se sídlem Nová Ves 34, 511 01
Turnov, IČ: 07829965, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední zdravotnická
škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, IČ: 00581071

a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 09. 2021
hlasování č. 21
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (19) Zahájení výběrového řízení VZMR „Odstranění havarijního stavu vodovodu
v areálu“ Školním statkem Frýdlant, p. o.
Ing. Ramzer sdělil, že u tohoto bodu se zdrží v hlasování a současně požádal úpravu ve složení
hodnotící komise, aby místo jeho osoby byl navržen jiný člen rady kraje.
Po krátké diskuzi se členové rady kraje shodli na nominování Václava Židka za Ing. Ramzera.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1357/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Odstranění havarijního stavu vodovodu v areálu“
Školním statkem Frýdlant, p.o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Odstranění havarijního
stavu vodovodu v areálu školního statku“ Školním statkem Frýdlant, příspěvková
organizace v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 22
pro
5
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Ing. Ramzer
22. (20) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava elektroinstalačních rozvodů
– 1. etapa“ Střední zdravotnickou školou, Turnov, 28. října 1390, p. o.
Ing. Ramzer stručně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1358/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava elektroinstalačních rozvodů
– 1. etapa“ Střední zdravotnickou školou, Turnov, 28. října 1390, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením zadávacího řízení veřejné
zakázky „Oprava elektroinstalačních rozvodů – 1. etapa“ Střední zdravotnickou školou,
Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
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a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o uděleném souhlasu se zahájením
zadávacího řízení veřejné zakázky ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 23
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (22) Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných
oborech vzdělání – aktualizace Stipendijního řádu
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1359/21/RK
Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech
vzdělání – aktualizace Stipendijního řádu
Rada kraje po projednání
schvaluje
Stipendijní řád Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji
ve vybraných oborech vzdělání s účinností od 1. 9. 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit zveřejnění Stipendijního řádu prostřednictvím internetových
stránek Libereckého kraje a informačního portálu EDULK.cz.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 24 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (23) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace
a správa školského informačního portálu Libereckého
Ing. Ramzer sdělil, že proběhlo jednání se společností UVM, na němž byl představen tým
o min. 7 lidech, který bude vykonávat danou činnost.
M. Půta požádal po projednání o doplnění slovního hodnocení (bodování) od členů hodnotící
komise.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1360/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace a správa
školského informačního portálu Libereckého
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace a správa školského
informačního portálu Libereckého kraje“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka
UVM interactive, s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3, IČO: 28672500,
za nabídkovou cenu realizace webových stránek ve výši 1.050.000 Kč bez DPH,
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tj. 1.270.500 Kč včetně DPH a za roční správu webových stránek ve výši 188.000 Kč,
tj. 227.480 včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/1491/2021 mezi Libereckým krajem a společností UVM interactive,
s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3, IČO: 28672500
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 25 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (24) Veřejná zakázka „Zpracování studie proveditelnosti revitalizace areálu
pro klasické lyžování v Harrachově“ – dohoda o zrušení závazků
Ing. Ramzer sdělil, že obsahem materiálu je dohoda o zrušení závazku, neboť tak, jak byla
studie zadána, není možné přijmout danou dílčí část. Poté budou probíhat další jednání.
Následně proběhla krátká diskuze ohledně revitalizace klasického lyžování v Harrachově
a způsobu vyjednávání.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1361/21/RK
Veřejná zakázka „Zpracování studie proveditelnosti revitalizace areálu pro klasické
lyžování v Harrachově“ – dohoda o zrušení závazků
Rada kraje po projednání
schvaluje
dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí projektové činnosti
č. OLP/4257/2019 v rámci veřejné zakázky „Zpracování studie proveditelnosti revitalizace
areálu pro klasické lyžování v Harrachově“ mezi Libereckým krajem a společností Pracownia
Reżyserii Architektury Archigeum Sp. z o.o., se sídlem ul. Dluga 24, Zielonka, Biale Blota
86-005, IČO 368483230, z důvodu řádně nepředaného díla a nesplnění zadávacích podmínek
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
1. projednání podmínek dohody se společností Pracownia Reżyserii Architektury
Archigeum Sp. z o.o., se sídlem ul. Dluga 24, Zielonka, Biale Blota 86-005,
IČO 368483230,
2.

Termín: 30. 11. 2021
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.

hlasování č. 26

pro

6

proti

0
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26. (25) Stanovení platu řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval situaci ohledně Školního statku Frýdlant a sdělil návrh výše
platu ředitele Ing. Kysilky.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1362/21/RK
Stanovení platu řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
v souladu s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a směrnicí Rady Libereckého
kraje č. 01/2007 Ing. Tomáši Kysilkovi, řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvkové
organizace, plat s účinností od 1. září 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, platový
výměr k podpisu.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 27 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (70) Zahájení výběrového řízení VZMR „Nákup výpočetní techniky“ Obchodní
akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov, p. o.
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1363/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Nákup výpočetní techniky“ Obchodní akademií,
Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní
techniky“ Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 28 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

- 28 -

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
28. (26) Rozhodnutí o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly 917 07 – Transfery
v oblasti památkové péče
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová popsala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1364/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly 917 07 – Transfery
v oblasti památkové péče
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000 Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/právní
forma

Město Stráž pod Ralskem/město

IČ

00260967

Sídlo

Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Název projektu:

Obnova vnější fasády zámku Vartemberk ve
Stráži pod Ralskem

Účel projektu:

Obnova vnější fasády zámku Vartemberk včetně
otvorových výplní, střešních svodů a a
okapového chodníčku

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Obnova historických oken 18 ks
Obnova fasády 440 m2

Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Podíl dotace z celkových
24,16 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

1. 2. 2021 – 30. 8. 2022

De minimis:

NE

2) se smlouvou č. OLP/2966/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– kapitoly 917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt
„Obnova vnější fasády zámku Vartemberk ve Stráži pod Ralskem“, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a Městem Stráž pod Ralskem
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) k rozhodnutí poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu,
Termín: 31. 08. 2021
b) ke schválení smlouvu č. OLP/2966/2021 mezi Městem Stráž pod Ralskem a Libereckým
krajem o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07, oblast
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podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Obnova vnější fasády
zámku Vartemberk ve Stráži pod Ralskem“;
hlasování č. 29

pro

6

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

29. (27) Rozpočtové opatření č. 274/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí
o poskytnutí účelové dotace – záštity s finanční podporou
Ing. Vinklátová stručně popsala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1365/21/RK
Rozpočtové opatření č. 274/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí
o poskytnutí účelové dotace – záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 274/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši
20.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7806710000
s názvem „Festival KUKOKLI 2021“ v celkové výši 20.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a do této výše:
č. z.

1

žadatel

IČO/
datum
nar.

Johana Urbanová 7398816

sídlem/
název akce
trvale bytem

předpokl
ádaný
termín
konání
akce

Festival
KUKOKLI
2021

23.7.25.7.202
1

Lovčická 49,
190 14 Praha

návrh
fin.
částky
zaštiťujíc
ího
radního

Záštita v
roce 2020 –
ano/ne –
kdo, kolik

20 000
Kč

schvaluje
smlouvu č. OLP/2888//2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která se uzavře mezi Libereckým krajem a výše uvedeným podpořeným žadatelem
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
materiál rozpočtové opatření č. 274/21 jako písemnou informaci,
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Termín: 31. 08. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2888//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.
hlasování č. 30

pro

6

proti

0

Termín: 30. 09. 2021
zdržel se
0
byl přijat

30. (28) Realizace projektu Křišťálové údolí – objednávka č. OBJ/640/2021 na základě
Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
Ing. Vinklátová sdělila, že v materiálu jsou obsaženy činnosti, které se v rámci projektu
Křišťálové údolí vykonaly a jaké budou v následujícím půl roce vykonány.
Bez dotazů či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1366/21/RK
Realizace projektu Křišťálové údolí – objednávka č. OBJ/640/2021 na základě Rámcové
smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
objednávku č. OBJ/640/2021, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem a ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 48267210, jejímž
předmětem je specifikace činností spojených s realizací projektu Křišťálové údolí
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit objednávku č. OBJ/640/2021 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 31 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (29) Změna rozočtu – rozpočtové opatření č. 275/21 – snížení výdajů v kapitole 917 01
– Transfery a navýšení výdajů v kapitole 917 07 – Transfery – oprava Palackého stezky
Ing. Vinklátová sdělila, že tento materiál se zabývá opravou Palackého stezky, jejíž část
se ocitla v dezolátním stavu. Bylo jednáno s majitelkou pozemků, které jsou v poničeném úseku
stezky. Cílem je zachovat funkčnost této stezky, a tudíž materiál obsahuje návrh finanční
podpory na opravu poškozené části stezky.
PhDr. Mgr. Brož doplnil, že odbor investic prověří technické řešení, včetně vyčíslených
nákladů tj. prověří rozpočet akce.
M. Půta se dotázal, zda je ve smlouvě podchyceno na co konkrétně mohou finanční prostředky
použít.
Načež proběhla krátká diskuze ohledně náležitostí dané smlouvy. Na základě diskuze
Ing. Vinklátová materiál stáhla z programu jednání s tím, že bude smlouva upravena
a dopracována. Po úpravě bude materiál opětovně předložen radě kraje k projednání.
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32. (30) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Muzeu Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizaci – spolufinancování projektu
PhDr. Mgr. Brož uvedl, že se jedná o projekt z IROP a je zde popsán návrh financování v letech
2021 a 2022.
Bez připomínek, dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1367/21/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Muzeu Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizaci – spolufinancování projektu
Rada kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 923 07 - Spolufinancování EU
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeu Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804,
na spolufinancování projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví
Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany“ ve výši 237.320 Kč
pro rok 2021 a 290.803,10 Kč pro rok 2022
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2022,
c) o zaslání finančních prostředků příjemci formou zálohové platby ve výši 237.320 Kč
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, finanční prostředky určené pro rok 2022 budou
poskytnuty v průběhu roku 2022 na základě žádosti příspěvkové organizace,
d) o předložení průběžného vyúčtování za rok do 15. 1. 2022 a předložení závěrečného
vyúčtování akce v termínu do 15. 1. 2023
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, o usnesení
rady kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 32 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (31) Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1617/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Ing. Vinklátová sdělila, že se jedná o dodatek ke smlouvě, v němž se posouvá termín realizace.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1368/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1617/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – CITOS ČR s.r.o., IČO 26451557, se sídlem Volyňská 1190/3a, 100 00
Praha 10 - Vršovice, o změnu termínu realizace projektu „Obnova fasády na domě č. p. 100,
Nový Bor“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova
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památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 235/21/ZK ze dne 25. 5. 2021,
souhlasí
1) se změnou termínu realizace projektu „Obnova fasády na domě č. p. 100, Nový Bor“
z 30. 9. 2021 na 31. 8. 2022, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování
z 3. 12. 2021 na 19. 10. 2022,
2) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1617/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch,
program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Obnova
fasády na domě č. p. 100, Nový Bor“, uzavřené dne 2. 8. 2021 mezi CITOS ČR s.r.o.
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace a vyúčtování projektu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu termínu realizace projektu a změnu termínu závěrečného vyúčtování
projektu, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1617/2021 ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 33 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. (32) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1827/2021 o poskytnutí účelové individuální
dotace z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
PhDr. Mgr. Brož uvedl, že v tomto dodatku dochází ke změně střešní krytiny a termínu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1369/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1827/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace
z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Římskokatolická farnost – děkanství Semily, IČ 15045463, se sídlem
Komenského náměstí 125, 513 01 Semily, o změnu závazných parametrů smlouvy, celkových
způsobilých výdajů smlouvy a termínu ukončení realizace projektu „Výměna střešní krytiny
kostela sv. Petra a Pavla v Semilech“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast
podpory: 07. Kultura, památková péče a cestovní ruch, na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 236/21/ZK ze dne 25. 5. 2021,
souhlasí
1) se změnou závazných parametrů projektu „Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra
a Pavla v Semilech“ z těchto:
Jednotka

Hodnota

plocha střechy Cu drážková krytina

m2

222

nástřešní žlab

m

27,2

střešní výlezy

ks

3

Název parametru
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na tyto nové:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

falcovaný hliníkový lakovaný plech, matný

m2

321

nástřešní žlab

m

44

sněhový zachytávač

m

109

2) se změnou způsobilých výdajů projektu s dopadem na max. podíl poskytovatele i min.
podíl příjemce na celkových způsobilých výdajích z původních:
Výše finančních
prostředků v Kč

Podíl na celkových
způsobilých
výdajích

1.212.454,-

100 %

500.000,-

41,24 %

712.454,-

58,76 %

Celkové předpokládané způsobilé
výdaje projektu
Celková výše dotace z rozpočtu
Libereckého kraje (max. podíl
poskytovatele)
Vlastní zdroje příjemce 1)
(min. podíl příjemce)
na tyto nové:

Výše finančních
prostředků v Kč

Podíl na celkových
způsobilých výdajích

1.377.333,-

100,00 %

500.000,-

36,3 %

877.333,-

63,7 %

Celkové předpokládané způsobilé výdaje
projektu
Celková výše dotace z rozpočtu
Libereckého kraje (max. podíl
poskytovatele)
Vlastní zdroje příjemce 1)
(min. podíl příjemce)

3) a se změnou termínu realizace projektu „Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla
v Semilech“ z 30. 11. 2021 na 30. 5. 2022, a s prodloužením termínu pro podání
vyúčtování z 19. 1. 2022 na 19. 7. 2022,
4) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1827/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK,
oblast podpory: 07. Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Výměna střešní
krytiny kostela sv. Petra a Pavla v Semilech“, uzavřené dne 29. 6. 2022 mezi
Římskokatolickou farností – děkanstvím Semily a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna závazných parametrů smlouvy, celkových způsobilých výdajů smlouvy
a termínu ukončení realizace projektu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu závazných parametrů smlouvy, celkových způsobilých výdajů smlouvy
a termínu ukončení realizace projektu včetně dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1827/2021
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
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hlasování č. 34

pro

6

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

35. (33) Změna účelu poskytnutého účelového příspěvku Akvizice Muzea Českého ráje
v Turnově, příspěvkové organizace
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1370/21/RK
Změna účelu poskytnutého účelového příspěvku Akvizice Muzea Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, o změnu v poskytnutém
účelovém příspěvku Akvizice,
rozhoduje
o změně u akce Akvizice, financované v rámci kapitoly 912 07 Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, realizované
Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizací spočívající ve změně předmětu
akvizice z původně plánované olejomalby „V křížkách“ ve výši 110.000 Kč na nákup obrazů
dle rozhodnutí akviziční komise ve stejné výši 110.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 35 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (34) Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov
– Etapa I.“ - dodatek č. 2
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Mgr. Staněk uvedl, že předmětem dodatku jsou vícepráce týkající se rekonstrukce domu ve
správě muzea v Turnově.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1371/21/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov – Etapa I.“
- dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/16/2021, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností SPIDERS, s.r.o., se sídlem
Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 27290581, jehož předmětem jsou
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vícepráce ve výši 93.613,41 Kč bez DPH, tj. 113.272,23 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení
celkové ceny na 2.689.273,15 Kč bez DPH, tj. 3.254.020,51 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 09. 2021
hlasování č. 36 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (35) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy - Základní škola
speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ – dodatek č. 2
Mgr. Staněk okomentoval obsah předloženého materiálu.
Načež proběhla diskuze ohledně neadekvátních víceprací versus doplnění nových požadavků
v projektech.
M. Půta navrhl, aby v některých případech byly doplněné požadavky v projektech financovány
z provozních příspěvků příspěvkových organizací.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1372/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy - Základní škola speciální,
Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3953/2020, 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 Stavby MH s.r.o., se sídlem
Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO 09185500, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 465.810,68 Kč bez DPH, tj. 563.630,92 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení
celkové ceny na 15.730.319,41 Kč bez DPH, tj. 19.033.686,49 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 09. 2021
hlasování č. 37 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (36) Veřejná zakázka „Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou
– Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace – stavební práce“ – dodatek č. 2
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál, doplnil, že došlo k rozdílu mezi
výkazem výměr a projektovou dokumentací, jedná se o hydroizolaci, tepelné čerpadlo. Je nutné
začlenit změnu v dešťové kanalizaci, neboť bylo pomocí hydrogeologického posudku zjištěno,
že nelze použít vsaku jak bylo navrženo, ale je nutné vybudovat retenční nádrž.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1373/21/RK
Veřejná zakázka „Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou – Domov
a Centrum aktivity, příspěvková organizace – stavební práce“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/585/2020, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STAV-AGENCY, s.r.o.,
se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 254 82 505, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 467.489,74 Kč bez DPH, tj. 537.613,20 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši
219.781,50 Kč bez DPH, tj. 252.748,73 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny
na 19.336.354,94 Kč bez DPH, tj. 22.236.808,18 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 38 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
39. (37) Rozpočtové opatření č. 270/21 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku
Mgr. Staněk sdělil, že se jedná o rozpočtová opatření, v nichž se snižují částky u akcí, které jsou
skončené a po dohodě s příslušnými odbory jsou dány na začátek dalších akcí.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1374/21/RK
Rozpočtové opatření č. 270/21 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru
investic a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 270/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku v celkové výši 2.323.190,35 Kč, a to:
a) u akce „Domov důchodců Vratislavice nad Nisou – rekonstrukce kuchyně“ o částku
ve výši 290.000 Kč
b) u akce „Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou – stavební úpravy domova
mládeže na Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC)“ o částku ve výši
1.000.000 Kč
c) u akce „Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, Belgická
– rekonstrukce sociálních zařízení v objektu“ o částku ve výši 1.033.190,35 Kč
2.

navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku v celkové výši 2.323.190,35 Kč, a to:
a) u akce „Domov a centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou - výstavba objektu
Dům Jana pro klienty“ o částku ve výši 290.000 Kč,
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b) u akce „Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou – stavební úpravy prostor
na Středisko výchovné péče (dále jen SVP)“ o částku ve výši 1.000.000 Kč,
c) u akce „Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, Belgická – oprava
rozvodů vody“ o částku ve výši 1.033.190,35 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 270/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 39 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (38) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/21 – úprava ve výdajových
kapitolách odboru investic a správy nemovitého majetku
Mgr. Staněk sdělil, že se uskutečnil kontrolní den. S ředitelem SPŠEaVOŠ a technickým
dozorem bylo dohodnuto, že objekt není nutné celý uzavřít. Jedno křídlo budovy je využitelné,
ve kterém se může výuka realizovat s tím, že výuka bude částečně online.
Ing. Ramzer doplnil, že je navržena kombinovaná výuka. Práce budou prioritně probíhat
v pátek, v sobotu a v neděli.
Mgr. Staněk doplnil, že bude vyvíjen tlak na co nejrychlejší zahájení stavby. Stav stropů je
havarijní.
Mgr. Tulpa konstatoval, že nesouhlasí s poskytnutím finančních prostředků ve výši 9 mil. Kč
z projektu na nový objekt Zdravotnické školy v Liberci.
M. Půta sdělil, že uvedených 9 mil. Kč by mělo být použito z jiných zdrojů.
Následně proběhla diskuze. Na jejímž základě se členové rady kraje shodli na tom, že 9 mil. Kč
bude vráceno zpět na projektovou dokumentaci na nový objekt Zdravotnické školy v Liberci.
M. Půta požádal ekonomický odbor, aby připravil návrh financování přípravy výstavby nové
Zdravotnické školy v Liberci.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1375/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/21 – úprava ve výdajových kapitolách
odboru investic a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy
nemovitého majetku, a to u akce „Projektová dokumentace – nový objekt Zdravotnické
školy v Liberci“ o částku ve výši 9.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku, a to u akce „Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná
škola (dále jen „SPŠSE a VOŠ“) Liberec – oprava střechy na hlavní budově Masarykova,
oprava havarijního stavu stropních trámů“ o částku ve výši 9.000.000 Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/21
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 40 pro 5
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Mgr. Tulpa
41. (42) Majetkoprávní operace – budoucí prodej
a)
pozemků v k. ú. Liberec
b)
budoucí kupní smlouva
Mgr. Staněk stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1376/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej
a)
pozemků v k. ú. Liberec
b)
budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím prodejem části p. p. č. 4406/1, trvalý travní porost, a části p. p. č. 4406/2,
zastavěná plocha a nádvoří (na které stojí stavba bez čp/če, tech. vyb., LV 10772),
o celkové předpokládané výměře 20 m2, nacházejících se v k. ú. Liberec, obci Liberec,
evidovaných na listu vlastnictví č. 3058 u Katastrálního pracoviště Liberec, obchodní
korporaci ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly,
IČO 24729035, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně ve výši ceny
obvyklé, do 6 měsíců po dokončení výstavby nové trafostanice v rámci stavební akce
„Trafostanice LB_0132 v areálu Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15“
s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem (geometrický plán, znalecký posudek,
poplatky aj.) uhradí budoucí kupující,
2.

s ukončením majetkoprávní operace budoucího prodeje části p. p. č. 4406/1
o předpokládané výměře 16 m2, trvalý travní porost, nacházející se v k. ú. Liberec, obci
Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 3058 u Katastrálního pracoviště Liberec,
společnosti ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly,
IČO 24729035, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně ve výši ceny
obvyklé, po dokončení stavební akce „Trafostanice LB_0132 v areálu Střední školy
a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15“,
schvaluje
1. předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/1838/2021
mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce a. s.,
2.

předložený návrh dohody o ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo
OLP/4570/2018 mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce a. s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí prodej pozemků a ukončení budoucího prodeje pozemku
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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Termín: 31. 08. 2021
b) zajistit po schválení budoucího prodeje pozemků a ukončení budoucího prodej pozemku
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy a dohody k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 41

pro

6

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0
byl přijat

42. (68) Plná moc pro obchodní korporaci KORID LK, spol. s r.o., udělené v souvislosti
s Memorandem č. OLP/597/2019
Mgr. Staněk uvedl, že předmětem materiálu je plná moc, na základě jednání se Správou železnic
a ČD, aby KORID LK mohl zastupovat Liberecký kraj.
Ing. Ramzer navrhl vytvořit koordinační tým, jehož poradním orgánem bude KORID LK.
Načež proběhla diskuze, na jejímž základě byl stažen tento bod z programu jednání.
43. (71) Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. – k. ú. Albrechtice v Jizerských horách
Mgr. Staněk sdělil, že se jedná o smlouvu s ČEZ Distribuce.
Poté proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1377/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
s ČEZ Distribuce a.s. – k. ú. Albrechtice v Jizerských horách
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IZ-12-4000793 JN,
Albrechtice v Jizerských horách, 2. etapa – vNN do kNN, k.ú. Albrechtice v Jizerských
horách“ umístěné na části p. p. č. 2452/8 o výměře 21950 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, ev. č. III/29022, nacházející se v k. ú. Albrechtice v Jizerských horách,
obec Albrechtice v Jizerských horách, evidované na listu vlastnictví č. 468 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. 11485-310-2021 ze dne 9. 8. 2021 ve výši
53.880 Kč (slovy: padesát tři tisíc osm set osmdesát korun českých) bez DPH,
tj. 65.194,80 Kč (slovy: šedesát pět tisíc sto devadesát čtyři korun českých, osmdesát
haléřů) s DPH,
b) předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. OLP/2134/2021 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
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hlasování č. 42

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

44. (72) Veřejná zakázka „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves II“ - rozhodnutí o námitkách
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1378/21/RK
Veřejná zakázka „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním
postižením, Nová Ves II“ - rozhodnutí o námitkách
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
námitky proti úkonům, resp. opomenutím, zadavatele v zadávacím řízení a zadávacím
podmínkám od účastníka CL-EVANS s.r.o., IČO 26768607, se sídlem Bulharská 1557, 470 01
Česká Lípa v rámci veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves II“,
rozhoduje o
odmítnutí námitek proti úkonům, resp. opomenutím, zadavatele v zadávacím řízení
a zadávacím podmínkám od účastníka CL-EVANS s.r.o., IČO 26768607, se sídlem Bulharská
1557, 470 01 Česká Lípa, dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v rámci veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním
postižením, Nová Ves II“
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. 43 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (73) Schválení Dodatku č. 1 Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci „Revitalizace
dolního centra Liberce“ č. OLP/2608/2020
Mgr. Staněk stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Načež proběhla diskuze k memorandu o vzájemné spolupráci.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1379/21/RK
Schválení Dodatku č. 1 Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci „Revitalizace dolního
centra Liberce“ č. OLP/2608/2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci akce „Revitalizace dolního centra
Liberce“ OLP/2608/2020 ze dne 21. 9. 2020 uzavřené mezi Libereckým krajem a statutárním
městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, sjednávající
společný postup a spolupráci stran při realizaci projektů směřujících k revitalizaci dolního
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centra města Liberce (zklidnění dopravy, vytvoření pěších zón, stavba parkovacího domu, atd.),
a to zejména s plánovanou změnou umístění tramvajové zastávky a pěší trasy, která reflektuje
požadavek statutárního města Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit výše uvedené memorandum
o vzájemné spolupráci po schválení, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 44 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (43) Závazek předfinancování programu na podporu provozu venkovských prodejen
„OBCHŮDEK 2021+“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr uvedl, že cílem materiálu je podání žádosti o dotaci na MPO vypsaný program na
podporu provozu venkovských prodejen ve výši 3 mil. Kč.
Ing. Ramzer konstatoval, že s tímto programem nemůže souhlasit a tudíž bude hlasovat proti.
Jedná se o chybný krok směrem do tržního prostředí.
Mgr. Otta doplnil, že o tento program by dle zjištění mělo zájem 85 obcí, což je cca polovina
obcí v Libereckém kraji. V tuto chvíli je Liberecký kraj pouze administrátorem národních
finančních prostředků. Prozatím tyto prodejny byly finančně podporovány přes PVO (tj. využití
financí pouze v provozu).
Následně proběhla rozsáhlá diskuze týkající se daného způsobu podpory venkovských
prodejen.
Mgr. Otta doplnil, že po projednání bude materiál doplněn o plnou moc ke všem úkonům
týkajících se programu OBCHŮDEK 2021+, pro Mgr. Ulvra.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1380/21/RK
Závazek předfinancování programu na podporu provozu venkovských prodejen
„OBCHŮDEK 2021+“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení žádosti o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje
„OBCHŮDEK 2021+“ do výzvy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu – Program
podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“,
souhlasí
1) s předfinancováním programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého
kraje „OBCHŮDEK 2021+“ do výše 3.000.000 Kč v případě, že Libereckému kraji bude
schválena dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu malých
prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“,
2) se zmocněním Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
k zastupování Libereckého kraje ve věci registrace žádosti o dotaci v agendovém
informačním systému Ministerstva průmyslu a obchodu, prostřednictvím kterého bude
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zpracována žádost o dotaci Programu podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK
2021+. Dále k zastupování Libereckého kraje při uzavírání smluv o poskytnutí účelových
dotací z Programu podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+ včetně
případných dodatků a dohod o zrušení závazků, uzavíraných mezi Libereckým krajem
a příjemci dotací. Dále při podepisování sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace,
výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení dotace ve smyslu
ust. § 10a a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Dále k podepisování žádosti o dotaci a žádosti o platbu
a ukládá
a) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
1) předložit žádost o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého
kraje „OBCHŮDEK 2021+“ do výzvy vyhlášené Ministerstvem průmyslu
a obchodu – Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“,
Termín: 29. 10. 2021
2) předložit závazek předpokládané výše předfinancování projektu zastupitelstvu kraje
ke schválení,
Termín: 31. 08. 2021
3) zajistit zpracování, vyhlášení a administraci programu Libereckého kraje na podporu
venkovských prodejen Libereckého kraje „Obchůdek 2021+“,
Termín: 31. 03. 2022
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci
č. PM/83/2021 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
hlasování č. 45

pro

5

proti
Ing. Ramzer

1

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

47. (44) Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1381/21/RK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace
dolního centra Liberce a Parkovací dům“ z původní částky 136.346.480 Kč na novou
částku do výše 164.194.115 Kč a jeho rozložením v letech 2021 až 2022,
b) s navýšením předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 69.148.620 Kč na novou částku do výše 84.753.923 Kč a jeho
rozložením v letech 2021 až 2022
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit změnu závazku
předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“ zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín: 17. 08. 2021
hlasování č. 46 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (45) Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova
– obce Příkrý a Krásný Les
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1382/21/RK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obce
Příkrý a Krásný Les
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost obce Příkrý o změnu termínu realizace v projektu „Oprava zázemí klubovny
pro multifunkční hřiště v Příkrém“,
b) žádost obce Krásný Les o změnu termínu realizace v projektu „Rekonstrukce fasády
Základní a mateřské školy v obci Krásný Les“,
mění
a) část usnesení č. 920/21/RK ze dne 1. 6. 2021 v části termín realizace projektu „Oprava
zázemí klubovny pro multifunkční hřiště v Příkrém“ příjemce obec Příkrý, č. p. 70, 513 01
Semily, IČ 276022 z původního termínu realizace 7. 4. 2021 – 31. 12. 2021 na nový termín
realizace 7. 4. 2021 – 30. 9. 2022,
b) část usnesení č. 920/21/RK ze dne 1. 6. 2021 v části termín realizace projektu
„Rekonstrukce fasády Základní a mateřské školy v obci Krásný Les“ příjemce obec
Krásný Les, č. p. 122, 464 01 Krásný Les, IČ 00672009, z původního termínu realizace
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 na nový termín realizace 1. 1. 2021 – 30. 9. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
materiál k projednání.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 47 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (46) Schválení projektových žádostí do zásobníku projektů, rozhodnutí o neposkytnutí
dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1383/21/RK
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Schválení projektových žádostí do zásobníku projektů, rozhodnutí o neposkytnutí dotací
z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů níže uvedeným žadatelům, z důvodu
nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného programu:
Reg.
číslo

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení

2553

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2570

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2571

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2573

nemovitost, na kterou je dotace požadována,
nesplňuje definici „rodinného domu“
doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2579
2584

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2586

původní kotel je s automatickým přikládáním
žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem
žadatel není dle katastru nemovitosti
majitelem nemovitosti na kterou je
požadovaná dotace
nemovitost, na kterou je dotace požadována,
nesplňuje definici „rodinného domu“

2591
2594
2595

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2612

schvaluje
zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:
Registrační číslo žadatele
2554
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
19.05.2021 - 16.11.2022
Místo realizace:
Adresa
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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

2555
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
19.05.2021 - 16.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2556
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
19.05.2021 - 16.11.2022

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

2557
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.05.2021 - 16.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2558
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Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
113600 Kč
80 %
19.05.2021 - 16.11.2022

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

2559
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.05.2021 - 17.11.2022

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

2560
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.05.2021 - 17.11.2022

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

2561
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
20.05.2021 - 17.11.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2562
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.05.2021 - 17.11.2022

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

2563
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.05.2021 - 17.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2564
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
20.05.2021 - 17.11.2022

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

2565
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

75 %
20.05.2021 - 17.11.2022

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

2566
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
20.05.2021 - 17.11.2022

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

2567
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
20.05.2021 - 17.11.2022

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

2568
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
21.05.2021 - 18.11.2022

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

2569
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.05.2021 - 18.11.2022

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

2572
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.05.2021 - 19.11.2022

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

2574
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
22.05.2021 - 19.11.2022

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

2575
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.05.2021 - 20.11.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2576
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.05.2021 - 20.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2577
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
24.05.2021 - 21.11.2022

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

2578
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.05.2021 - 21.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2580
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
24.05.2021 - 21.11.2022

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

2581
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.05.2021 - 21.11.2022

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

2582
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.05.2021 - 21.11.2022

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

2583
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.05.2021 - 21.11.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2585
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.05.2021 - 21.11.2022

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

2587
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
25.05.2021 - 22.11.2022

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

2588
Kondenzační kotel na zemní plyn
72408,75 Kč
75 %
25.05.2021 - 22.11.2022

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

2589
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

25.05.2021 - 22.11.2022

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

2590
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.05.2021 - 22.11.2022

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

2592
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.05.2021 - 22.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2593
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
25.05.2021 - 22.11.2022

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

2596
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2597
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,000025 Kč
75 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2598
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2599
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
26.05.2021 - 23.11.2022
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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

2600
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2601
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2602
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2603
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním

Zdroj vytápění
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2604
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2605
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
112800 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2606
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
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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

2607
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2608
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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:

2609
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2610
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2611
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit informování úspěšných
a neúspěšných žadatelů o přijatém usnesení.
Termín: 15. 09. 2021
hlasování č. 48 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (47) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Prapory
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál a současně požádal o úpravu po projednání
v zadávací dokumentaci na straně 14 došlo k chybě v psaní – správný pojem je, že se jedná
o restaurování praporů.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1384/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Prapory
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Prapory (Záchrana
pokladů z depozitářů)“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
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1.

komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer ORREP, oddělení projektů
financovaných z ESI fondů,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského
muzea v Liberci,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o dílo OLP/2878/2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 49
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (48) Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova
pro seniory Vratislavice nad Nisou“
Mgr. Otta sdělil, že projekt je ukončen a nyní probíhá udržitelnost.
M. Půta požádal o přehodnocení a prověření, že zrekonstruovaný objekt bude v době
udržitelnosti převeden na jiný státní subjekt.
Následně proběhla diskuze, na jejímž základě Mgr. Ulvr, jakožto předkladatel, stáhl tento bod
z programu jednání rady kraje.
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52. (49) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o. – vstup ARR do společnosti nullspaces, s.r.o.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze, dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1385/21/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – vstup ARR do společnosti nullspaces, s.r.o.
Rada kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV - Perštýn, po projednání,
rozhoduje
o vstupu obchodní společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., IČ 48267210,
se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV - Perštýn, do společnosti nullspaces, s.r.o.,
IČ 091 16 648, se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, v souladu
se zněním Zakladatelské listiny článek XI. Účast v jiných právnických osobách,
souhlasí
s předloženou transakční dokumentací
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
a) předložit informaci o vstupu obchodní společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r. o., do společnosti nullspaces, s.r.o., zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci,
Termín: 31. 08. 2021
b) zajistit doručení výpisu z usnesení rady kraje Ing. Petru Dobrovskému, jednateli
obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., a členům dozorčí
rady obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.
hlasování č. 50

pro

6

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

53. (50) Změny v projektech v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
- NZÚ “
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1386/21/RK
Změny v projektech v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
- NZÚ “
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) změnu usnesení č. 196/VI/20/RK ze dne 1. 12. 2020 v části, v níž bylo rozhodnuto
o poskytnutí dotace paní
takto:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1660
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80%
21.07.2020 - 18.01.2022

2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1045/2021 o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ, uzavíraný mezi
adresa trvalého bydliště:
datum narození:
a Libereckým krajem, jehož předmětem je zohlednění změny trvalého bydliště a změna
nového otopného zařízení. Procentní podíl dotace z 80% ani maximální výše dotace
100.000 Kč se nemění
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat smlouvu o poskytnutí
dotace podle vzoru schváleného usnesením č. 196/VI/20/RK a schválený dodatek ke smlouvě.
Termín: 15. 09. 2021
hlasování č. 51 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (51) Rozpočtové opatření č. 277/21 – úprava v kapitole 923 03 a 923 02
Spolufinancování EU, projektový záměr „Lokální biokoridor na Frýdlantsku mezi Supím
vrchem a Bažantnicí
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1387/21/RK
Rozpočtové opatření č. 277/21 – úprava v kapitole 923 03 a 923 02 Spolufinancování EU,
projektový záměr „Lokální biokoridor na Frýdlantsku mezi Supím vrchem a Bažantnicí
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) projektový záměr „Lokální biokoridor na Frýdlantsku mezi Supím vrchem a Bažantnicí“,
2) rozpočtové opatření č. 277/21, kterým se:
a)

snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 50.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů, celkem o částku 50.000 Kč
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 277/21
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 08. 2021
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2) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování
projektové žádosti, včetně všech příloh, do budoucí výzvy Operačního programu Životní
prostředí 2021-2027.
hlasování č. 52

pro 6

proti

0

Termín: 31. 12. 2022
zdržel se
0
byl přijat

55. (52) Aktualizace znění Jednacího řádu a změna nominace v komisi rady kraje
s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“
Mgr. Otta představil změny v obsazení komise rady kraje, včetně změn v jednacím řádu
komise.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1388/21/RK
Aktualizace znění Jednacího řádu a změna nominace v komisi rady kraje s názvem „Rada
pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Nové znění Jednacího řádu komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji“, doplněného o možnosti odvolání členů komise při 3 neomluvených
účastech na jednáních komise a roli komise při hodnocení projektových záměrů,
které se ucházejí o finanční podporu z Regionálního inovačního programu v rámci dotačního
fondu Libereckého kraje a z programu Asistenčních voucherů Libereckého kraje,
bere na vědomí
dopis pana Ing. Martina Bauera, předsedy Krajské hospodářské komory, se žádostí o změnu
člena a jeho zástupce v komisi za Krajskou hospodářskou komoru v souvislosti s personálními
změnami,
odvolává
1. Ing. Vladimíru Žďárskou, jako člena komise za Krajskou hospodářskou komoru Liberec,
2.

Ing. Jiřího Malacha, jako zástupce člena komise za Krajskou hospodářskou komoru
Liberec,
jmenuje
1. Ing. Petra Klokočníka, jako člena komise za Krajskou hospodářskou komoru Liberec,
2.

Ing. Ivu Linderovou, jako zástupce člena komise za Krajskou hospodářskou komoru
Liberec
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat schválený Jednací řád komise
rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“,
2.

Termín: 30. 08. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, informovat členy
komise rady kraje o přijatém usnesení.
hlasování č. 53

pro 6

proti

0
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56. (53) Rozpočtové opatření č. 279/21 – úprava v kapitole 923 03 a 923 02
Spolufinancování EU, projektové záměry ZZS LK v oblasti IT
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Otta doplnil, že bude připraveno mnoho projektů. Dále uvedl, že na poradu uvolněných
radních připraví materiál obsahující připravované stavební projekty.
Následně proběhla diskuze k připravovaným projektům.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1389/21/RK
Rozpočtové opatření č. 279/21 – úprava v kapitole 923 03 a 923 02 Spolufinancování EU,
projektové záměry ZZS LK v oblasti IT
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. projektový záměr
1) „ZZS LK – Kybernetická bezpečnost“,
2) „Modernizace HW, SW a komunikační infrastruktury zdravotnického operačního
střediska, obměna tabletového/navigačního systému ZZS LK“,
II. rozpočtové opatření č. 279/21, kterým se
1) snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 400.000 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů celkem o částku 400.000 Kč, z toho
a) na přípravu projektu „ZZS LK – Kybernetická bezpečnost“, celkem o 200.000 Kč,
b) na přípravu projektu „Modernizace HW, SW a komunikační infrastruktury
zdravotnického operačního střediska, obměna tabletového/navigačního systému
ZZS LK“, celkem o 200.000 Kč
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 279/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 08. 2021
2) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování
projektových žádostí, včetně všech příloh do připravovaného Integrovaného regionálního
operačního programu 2021 – 2027.
hlasování č. 54

pro 6

proti

0

Termín: 31. 12. 2022
zdržel se
0
byl přijat

57. (54) Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům ZZS LK schválených v programu
REACT EU
Mgr. Ulvr stručně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1390/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům ZZS LK schválených v programu REACT
EU
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny ZZS LK v Liberci na letišti“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj,
se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, na základě kterého bude Liberecký
kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu – REACT – EU
do výše 20.416.199,04 Kč,
2. s Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „ZZS LK – Pořízení vozidla HART
a videolaryngoskopů“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu – REACT – EU do výše
6.021.972,72 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektů
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 03. 2023
hlasování č. 55 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (66) Rozpočtové opatření č. 278/21 – úpravy v kapitolách 923 03 a 923 02
– Spolufinancování EU – Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry
– pořízení automobilu“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1391/21/RK
Rozpočtové opatření č. 278/21 – úpravy v kapitolách 923 03 a 923 02 – Spolufinancování
EU – Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. předložení projektové žádosti projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“
do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní
osy 6 – REACT EU,
2. rozpočtové opatření č. 278/21, kterým se snižují rezervy výdajů na kofinancování projektů
výdajové kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, celkem
o 1.400.000 Kč, a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na přípravu
a realizaci projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení
automobilu“ do výše 140.000 Kč v roce 2021,
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b) s předpokládaným předfinancováním projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“
Libereckým krajem do výše 1.260.000 Kč v roce 2021
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
a)

předložit projektovou žádost projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“
do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020,
prioritní osy 6 – REACT EU,

Termín: 30. 09. 2021
b) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„DD Velké Hamry – pořízení automobilu“ Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení,
c)

2.

Termín: 31. 08. 2021
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů
projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“ v případě jeho schválení řídícím
orgánem Integrovaného regionálního operačního programu,

Termín: 31. 12. 2026
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 278/21
Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
hlasování č. 56

pro 6

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

58. (55) Rozpočtové opatření č. 272/21 – úprava kapitoly 917 08, zapojení účelových dotací
na náhradu škody způsobené chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1392/21/RK
Rozpočtové opatření č. 272/21 – úprava kapitoly 917 08, zapojení účelových dotací
na náhradu škody způsobené chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 272/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v celkové výši 138.852,25 Kč
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod
způsobených zvláště chráněnými živočichy, a to:
a)

o dotaci 24.000 Kč, určenou panu Tomášovi Johnovi, IČ 72939541, bytem

b) o dotaci 94.565,25 Kč, určenou paní Věnceslavě Plačkové, IČ 61906859, bytem
c)

o dotaci 20.287 Kč, určenou panu Pavlovi Machovi, IČ 49898302, bytem
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2.

navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 138.852,25 Kč, a to zavedením:
a) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – T. John ve výši
24.000 Kč,

b) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – V. Plačková
ve výši 94.565,25 Kč,
c) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – P. Mach ve výši
20.287 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 272/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
hlasování č. 57 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (56) Záměr zapojení Libereckého kraje do kofinancování výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury obce Vrchovany a města Hodkovice n. M. v roce 2022
RNDr. Šádková uvedla, že obec Vrchovany a město Hodkovice nad Mohelkou požádaly
Liberecký kraj o podporu na kofinancování výstavby vodohospodářské infrastruktury čistírnu
a kanalizaci. Oba záměry čekají na výzvu ze SFŽP, kam budou předloženy.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1393/21/RK
Záměr zapojení Libereckého kraje do kofinancování výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury obce Vrchovany a města Hodkovice n. M. v roce 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předběžné žádosti o kofinancování projektů výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
obce Vrchovany a města Hodkovice nad Mohelkou v r. 2022,
souhlasí
se záměrem finanční spoluúčasti Libereckého kraje při realizaci výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury obcí do celkového objemu 7.200.000 Kč v roce 2022
na projekty do max. výše 10 % ze základu pro stanovení podpory určené hlavním donátorem
dotace (např. SFŽP, MZe) tzn. z celkových způsobilých výdajů projektu, a to prostřednictvím
Fondu ochrany vod Libereckého kraje, za předpokladu získání dotace z národního
či evropského programu:
Žadatel / IČ
Název projektu
Max. výše dotace LK
(% ze základu pro stanovení podpory
SFŽP)
Obec Vrchovany
00673081
Město Hodkovice
nad Mohelkou
00262820

Kanalizace
a
ČOV
Vrchovany
Hodkovice nad Mohelkou,
Jílové – kanalizace a ČOV
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a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál ke schválení.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 58 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (69) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 46 – (i) Město
Hrádek nad Nisou, místní část Dolní Sedlo - vodovod
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1394/21/RK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 46 – (i) Město Hrádek
nad Nisou, místní část Dolní Sedlo - vodovod
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou č. 46 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro město Hrádek
nad Nisou, místní část Dolní Sedlo
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh změny č. 46 Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro město Hrádek nad Nisou, místní část Dolní Sedlo
ke schválení.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 59 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
61. (79) Majetkoprávní operace – pronájem Rekreačního a sportovního areálu Vesec
pro konání Krajských dožínek 2021
RNDr. Šádková stručně uvedla předložený materiál.
M. Půta navrhl, aby se další Krajské dožínky již pravidelně konaly pouze v areálu Školního
statku Frýdlant.
Následně proběhla krátká diskuze ke konání dožínek.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1395/21/RK
Majetkoprávní operace – pronájem Rekreačního a sportovního areálu Vesec pro konání
Krajských dožínek 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh smlouvy o nájmu č. 4/21/0121 – využití Rekreačního a sportovního areálu
Vesec pro konání 17. krajských dožínkových slavností dne 28. srpna 2021 mezi Libereckým
krajem a Statutárním městem Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec 1, zastoupeným Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města,

- 68 -

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17. 8. 2021
ve věcech smluvních zastoupeným Mgr. Lukášem Hýbnerem, vedoucím odboru správy
veřejného majetku, za nájemné ve výši 1 Kč bez DPH (slovy: jedna koruna česká) dle usnesení
Rady města Liberec č. 667/2021 a za skutečně odebrané služby (elektrickou energii, vodu
a likvidaci odpadu) dle sazeb uvedených ve smlouvě
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, smlouvu o nájmu
č. 4/21/0121 o nájmu Rekreačního a sportovního areálu Vesec k podpisu a zajistit její plnění.
Termín: 28. 08. 2021
hlasování č. 60 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (57) Rozpočtové opatření č. 266/21 - navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec odboru silničního
hospodářství.
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1396/21/RK
Rozpočtové opatření č. 266/21 - navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 266/21, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje týkající se účelové investiční dotace ze Státního fondu
dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje pro rok 2021 ve výši 30.443.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
v celkové výši 30.443.000 Kč, a to tak, že se:
a)

snižují výdaje v celkové výši 4.834.572 Kč, a to u:
- akce „III/28411 Roztoky u Jilemnice“ ve výši 4.501.300 Kč,
- akce „Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“ ve výši 19.378 Kč,
- akce „III/26837 a III/26836 Svojkov - Lindava“ ve výši 313.894 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 35.277.572 Kč, a to u:
- nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
2.091.779 Kč,
- nespecifikované rezervy týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ve výši 30.443.000 Kč,
- akce „III/28617 Mříčná“ ve výši 59.126 Kč,
- akce „III/26836 Lindava“ ve výši 811.879 Kč,
- akce „III/2834 Mírová p./K., zvýšení bezp. u ryb. Nohavice“ ve výši 1.871.788 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 266/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
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hlasování č. 61

pro 6

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

63. (58) Rozpočtové opatření č. 267/21 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Rozšíření databáze
alejí v LK“
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Kontroly alejí probíhají třikrát
ročně a následně jsou prováděna různá opatření. Svévolně dodavatel sundal sloupy a došlo
k poškození stromů na Frýdlantsku.
M. Půta požádal Ing. Svitáka o předání informace, aby KSS LK, p. o., zajistila výměnu
poškozených stromů (třešní) v aleji na Frýdlantsku.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1397/21/RK
Rozpočtové opatření č. 267/21 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO;
poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Rozšíření databáze alejí v LK“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 267/21, kterým se v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor
silničního hospodářství:
1. snižují výdaje z akce „Opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště
(26834-6)“ ve výši 300.000 Kč,
2. navyšují výdaje na novou akci „Rozšíření databáze alejí v LK“ ve výši 300.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 300.000 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO: 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Rozšíření databáze alejí v LK“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 150.000 Kč do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději však
do 15. 12. 2022,
3.
4.

5.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 267/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
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2.

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis
tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace.

hlasování č. 62 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

64. (59) Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje III.“
- dodatek č. 4
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Následně proběhla diskuze o délce realizací silničních staveb. Dále byla řešena příprava staveb,
projektových dokumentací a nekoordinace staveb.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1398/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje III.“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1230/2019 „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje“ uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem
a společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši, 1.445.597,10 Kč bez DPH,
tj. 1.749.172,49 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 447.941,45 Kč bez DPH, tj. 542.009,15 Kč
včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o částku 997.655,65 Kč bez DPH,
tj. 1.207.163,34 Kč včetně DPH, na celkovou částku 158.181.914,61 Kč bez DPH,
tj. 191.400.116,68 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 15. 09. 2021
hlasování č. 63 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
65. (60) Veřejná zakázka „Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova “ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1399/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova “ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
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dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/927/2020 „Rekonstrukce ulice Kodešova,
Frýdlant“ dílčí celek B 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 Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 239.411,40 Kč bez DPH,
tj. 289.687,79 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 327.076,09 Kč bez DPH, tj. 395.762,07 Kč
včetně DPH, čímž dojde k ponížení celkové ceny dílčího celku B o částku 87.664,69 Kč
bez DPH, tj. 106.074,27 Kč včetně DPH, na celkovou částku 36.355.203,38 Kč bez DPH,
tj. 43.989.796,09 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 64 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (61) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál a doplnil, že byla doručena 1 nabídka.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1400/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2834
Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2834 Mírová
pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“ v souladu se Směrnicí RK
č. 2/2016, a to účastníka KAMPA - MARYNKA s. r. o., se sídlem Lesní 1060, 514 01
Jilemnice, IČO: 26014998, za nabídkovou cenu 1.448.931,55 Kč bez DPH, tj. 1.753.207,63 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/1903/2021 mezi Libereckým krajem a společností
KAMPA - MARYNKA s. r. o., se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, IČO: 26014998
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 65 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (62) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1401/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/2834
Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení
bezpečnosti u rybníka Nohavice“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb
technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka ABM Kontrol s.r.o.,
se sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IČO: 06197035, za nabídkovou cenu 60.000 Kč
bez DPH, tj. 72.600 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2176/2021
mezi Libereckým krajem a společností ABM Kontrol s. r. o., se sídlem Gorkého 658/15, 460 01
Liberec, IČO: 06197035
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 66 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (63) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“
Ing. Sviták uvedl předloženou písemnou informaci.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1402/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/2834
Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem,
zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka
3L studio s. r. o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25462644,
za nabídkovou cenu 38.000 Kč bez DPH, tj. 45.980 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2178/2021 mezi Libereckým krajem a společností 3L studio s. r. o., se sídlem Jiřího
z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25462644
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
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hlasování č. 67

pro 6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

69. (64) Rozpočtové opatření č. 269/21 – úprava výdajů kapitoly 917 06 - Transfery
a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - záštita s finanční podporou
Ing. Sviták shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1403/21/RK
Rozpočtové opatření č. 269/21 – úprava výdajů kapitoly 917 06 - Transfery a rozhodnutí
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - záštita s finanční podporou
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Kateřině Zelenkové, fyzické osobě
s trvalým bydlištěm Antala Staška 32, 51251 Lomnice nad Popelkou, na akci pod názvem
„Model show“,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 269/21, kterým se v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního
hospodářství,
1. snižují výdaje z akce „Podpora projektů - řešení naléhavých potřeb v LK“ ve výši
10.000 Kč,
2. navyšují výdaje na novou akci „Model show“ ve výši 10.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na akci, a do výše:
č.ž. žadatel
IČO
sídlo/
název akce
termín akce max výše záštita
trv.bydl.
dotace
v roce
(Kč)
2020
1. Kateřina 0182122 Antala Staška Model show 17.-18.7.2021
10.000
ne
Zelenková 9
32, 512 51
Lomnice nad
Popelkou
schvaluje
smlouvu č. OLP/2890/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která se uzavře mezi výše uvedeným žadatelem a Libereckým krajem
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
materiál rozpočtové opatření č. 269/21 jako písemnou informaci,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy,
informovat o přijatém usnesení příjemce Kateřinu Zelenkovou, Antala Staška 32, 512 51
Lomnice nad Popelkou, IČO: 01821229,
Termín: 10. 09. 2021
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3.

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2890/2021.
hlasování č. 68

pro 6

proti

0

Termín: 30. 09. 2021
zdržel se
0
byl přijat

70. (75) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál a doplnil, že bylo doručeno 7 nabídek.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1404/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice II/286 Dolní
Štěpanice – Vítkovice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka
pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to účastníka Ing. Štěpán Illich, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky,
IČO: 46433597, za nabídkovou cenu 69.000 Kč bez DPH, tj. 83.490 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2715/2021
mezi Libereckým krajem a Štěpánem Illichem, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky,
IČO: 46433597
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 09. 2021
hlasování č. 69 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (76) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/286 Dolní Štěpanice
– Vítkovice“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál a doplnil, že byly doručeny 4 nabídky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1405/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/286 Dolní Štěpanice –
Vítkovice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to
účastníka STRABAG a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO:
45274924, za nabídkovou cenu 22.403.959,21 Kč bez DPH, tj. 27.108.790,65 Kč včetně DPH,
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schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2717/2021 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
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: 15. 09. 2021
hlasování č. 70 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (77) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/270 Mimoň – Noviny
pod Ralskem“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál, doplnil, že bylo doručeno 6 nabídek.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1406/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/270 Mimoň – Noviny
pod Ralskem“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/270 Mimoň – Noviny pod Ralskem“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to společnost STRABAG a. s, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 14.570.678,68 Kč bez DPH, tj. 17.630.521,20 Kč,
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2711/2021 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 71 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. (65) Písemná informace
Průběžná informace z Pracovní skupiny GIS LK za I. pololetí roku 2021
M. Půta stručně okomentoval předloženou písemnou informaci.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1407/21/RK
Písemná informace
Průběžná informace z Pracovní skupiny GIS LK za I. pololetí roku 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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předloženou písemnou informaci "Průběžná informace z Pracovní skupiny GIS LK
za I. pololetí roku 2021".
hlasování č. 72 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na zajištění
a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy v MHD Česká Lípa
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
a Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1408/21/RK
Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na zajištění a provoz
odbavovacího zařízení pro autobusy v MHD Česká Lípa
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Města Česká Lípa, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428, na projekt pod názvem „Zajištění a provoz
odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou dopravu MHD Česká
Lípa v IDOL“,
souhlasí
1. se smlouvou o spolupráci na „Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy
zajišťující veřejnou osobní linkovou dopravu MHD Česká Lípa v IDOL“
č. OLP/2712/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Česká Lípa,
IČ 00260428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, na základě
které Liberecký kraj formou dotace přispěje Městu Česká Lípa na zajištění a provoz
odbavovacího zařízení částkou v maximální výši 410.000 Kč bez DPH za rok,
2. s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na náklady spojené se zajištěním a servisem
odbavovacích zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou dopravu
na území příjemce v IDOL do výše 2.972.500 Kč:
00260428
Město Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka 1,
470 36 Česká Lípa
Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro
autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou
Název projektu
dopravu
MHD Česká Lípa v IDOL
Zapojení linek MHD Česká Lípa do IDOL v souladu
s dokumentem „Technická specifikace odbavovacích
Účel projektu
zařízení v IDOL“
Zajištění a provoz odbavovacího zařízení v IDOL,
vč. požadovaného rozvoje software odbavovacího
Název parametru
systému z důvodu zapojení odbavovacího zařízení do
projektu
IDOL
rok
Měrná jednotka
7,25
Hodnota parametru
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
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Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

2.972.500
100
2.972.500
neinvestice
od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2029

3.

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2909/2021
na projekt pod názvem „Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující
veřejnou osobní linkovou dopravu MHD Česká Lípa v IDOL“, mezi Libereckým krajem
a Městem Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení smlouvu o spolupráci
na „Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní
linkovou dopravu MHD Česká Lípa v IDOL“ č. OLP/2712/2021 zastupitelstvu kraje,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení poskytnutí dotace z rozpočtu
kraje do výše 2.972.500 Kč žadateli MHD Česká Lípa k rozhodnutí a smlouvu
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/2909/2021 na projekt „Zajištění
a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou
dopravu MHD Česká Lípa v IDOL“.
hlasování č. 73

pro 6

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

75. (80) Zahraniční pracovní cesta č. 19/2021
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1409/21/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 19/2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, Květy Vinklátové,
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a Jiřího Ulvra, člena Rady Libereckého kraje do
Polska. Důvodem je účast na plenárním zasedání mezinárodního Ekonomického fóra 2021 v
Karpaczi, účast na panelových diskusích, pracovní jednání k tématům prohloubení vzájemné
spolupráce mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím v oblasti cestovního ruchu,
kultury, dopravy a ekonomiky.
hlasování č. 74 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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71. (78) Různé
Mgr. Tulpa sdělil členům rady kraje, že se uskuteční online seminář „Strategie sociálního
začleňování v Liberckém kraji“, a to dne 23. 8. 2021.
Další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil
17. zasedání rady kraje v roce 2021 v 9.00 hodin.
Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer

……………..………………….……

Mgr. Petr Tulpa

………………………………………

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

Liberec 19. 8. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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