Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 31.08.2021
USNESENÍ č. 315/21/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Mgr. Josefa Horinku (SLK),
- Ing. Stanislava Říhu (ANO).
USNESENÍ č. 316/21/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
USNESENÍ č. 317/21/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Martin Brož (ANO),
- Daniela Weissová (Piráti),
- Mgr. Michal Švarc (SPD),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS).
USNESENÍ č. 318/21/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů usnesení
z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021 - č. 383/14/ZK, 446/15/ZK, 198/16/ZK, 149/17/ZK, 376/17/ZK,
170/18/ZK, 227/18/ZK, 289/18/ZK, 357/18/ZK, 448/18/ZK, 47/19/ZK, 158/19/ZK,
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-

200/19/ZK, 201/19/ZK, 325/19/ZK, 437/19/ZK, 443/19/ZK, 445/19/ZK, 10/20/ZK, 13/20/ZK,
185/20/ZK, 76/VI/20/ZK, 91/20/ZK, 40/21/ZK, 122/21/ZK, 186/21/ZK,
z 30. 6. 2021 na 30. 11. 2021 - č. 98/VI/20/ZK,

z 16. 7. 2021 na 30. 9. 2021 - č. 303/21/ZK
a vypouští
ze sledování usnesení č. 62/15/ZK, 527/15/ZK, 311/17/ZK, 326/19/ZK, 92/20/ZK,
96/20/ZK,186/20/ZK, 256/20/ZK, 73/VI/20/ZK, 74/VI/20/ZK, 75/VI/20/ZK, 77/VI/20/ZK,
78/VI/20/ZK, 79/VI/20/ZK, 80/VI/20/ZK, 111/VI/20/ZK, 12/21/ZK, 37/21/ZK, 38/21/ZK,
39/21/ZK, 41/21/ZK, 42/21/ZK, 62/21/ZK, 84/21/ZK, 92/21/ZK, 94/21/ZK, 96/21/ZK, 97/21/ZK,
102/21/ZK, 104/21/ZK, 105/21/ZK, 108/21/ZK, 125/21/ZK, 133/21/ZK, 150/21/ZK, 164/21/ZK,
165/21/ZK, 178/21/ZK, 195/21/ZK, 196/21/ZK, 197/21/ZK, 199/21/ZK, 200/21/ZK, 201/21/ZK,
202/21/ZK, 203/21/ZK, 216/21/ZK, 217/21/ZK, 218/21/ZK, 219/21/ZK, 222/21/ZK, 223/21/ZK,
224/21/ZK, 225/21/ZK, 228/21/ZK, 231/21/ZK, 232/21/ZK, 233/21/ZK, 237/21/ZK, 238/21/ZK,
252/21/ZK, 253/21/ZK, 269/21/ZK, 273/21/ZK, 274/21/ZK, 280/21/ZK, 283/21/ZK, 286/21/ZK,
290/21/ZK, 299/21/ZK, 300/21/ZK, 302/21/ZK, 306/21/ZK, 307/21/ZK.
USNESENÍ č. 319/21/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 5. 6. 2021 do 6. 8. 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 5. 6. 2021 do 6. 8. 2021.
USNESENÍ č. 320/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 226/21, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o
poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Obce Bedřichov,
IČO 00525511, Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov a Města Desná, IČO 00262307, Krkonošská 318,
Desná 468 61 o z rozpočtu Libereckého kraje na projekty Dřevosochání v Bedřichově a Slavnosti
Města Desná 2021,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/21, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele
neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši 30.000 Kč,
bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným obcím, ve výši
Žadatel

IČO/datum
narození

Obec Bedřichov 00525511

Město Desná

00262307

Hodnota
Název
Měrná
Max. výše
paramet
parametru jednotka
finanční podpory
ru

Sídlem/bytem

Akce

Bedřichov 218, 468
12 Bedřichov

Dřevosochání
v Bedřichově

doba
konání
akce

den

6

10.000,-

Krkonošská 318,
Desná 468 61

Slavnosti města
Desná 2021

doba
konání
akce

den

1

20.000,-
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schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořenými žadateli
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy o
poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, dle schváleného
vzoru mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu,
2)

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021

USNESENÍ č. 321/21/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č.
OLP/3654/2019 s ČR – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace České republiky – Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město, 460 01, IČO: 72050501, o změnu názvu,
účelu, parametru a termínu ukončení realizace projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru –
ubytovací a školicí zařízení“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 318/19/ZK ze dne 27. 8. 2019,
rozhoduje o
1. změně původního názvu projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí
zařízení“ na nový název projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – školicí zařízení“,
2.

3.
4.

změně účelu projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí zařízení“ ze
„Stavební úpravy objektu č. p. 177 v Janově u Nového Boru s cílem vybudování ubytovacího a
školicího střediska – zázemí pro pořádání nácviku zásahu policistů a ostatních složek IZS na
výcvikovém polygonu, který se nachází v přilehlém areálu“ na „Stavební úpravy objektu č.p.
178 v Janově u Nového Boru s cílem vybudování školicího střediska – zázemí pro pořádání
nácviku zásahu policistů a ostatních složek IZS na výcvikovém polygonu,
změně parametru projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí zařízení“ z
„ubytovací a školící středisko“ na „školící středisko“,
změně termínu ukončení realizace projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a
školicí zařízení“ z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2024 a s prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2023 na 19. 2. 2025,

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3654/2019, o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje na realizaci projektu „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí
zařízení“, uzavřené mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město, 460 01, IČO: 72050501, a Libereckým
krajem
a ukládá

3

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/3654/2019 s
Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého
kraje, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 322/21/ZK
Změna ve Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje - volba
nového člena
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Ing. Jarmilu Levko, členkou Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje, na návrh klubu SLK.
USNESENÍ č. 323/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 218/21, refundace nákladů školám vzniklých
realizací krizového opatření hejtmana a úpravy v kapitole 931 01
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 218/21, kterým se upravují výdaje v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana, ve výši 1.195.433,74 Kč a to tak, že se
a) snižují nespecifikované rezervy v rámci ukazatele Nouzový stav 2020 - 2021 II. o částku
1.195.433,74 Kč,
b) navyšují a zavádí výdajové ukazatele v celkové výši 1.195.433,74 Kč na krytí refundací
nákladů vzniklých určeným školám v době nouzového stavu za období od 7. 1. 2021 - 11.
4. 2021,
2.

poskytnutí refundace nákladů určeným školám, které vznikly realizací krizového opatření na
základě Rozhodnutí hejtmana číslo 36/2020/COV19, ze dne 28. prosince 2020, o péči o děti od
3 do 13 let rodičů vybraných profesí, a to s účinností od 4. ledna 2021, Rozhodnutí
1/2021/COV19 a dalších Rozhodnutí č. 5/2021/COV19, č. 6/2021/COV19, č.11/2021/COV19
a č.13/2021/COV19, které reagovaly na usnesení vlády o rozšíření profesí a rozšíření okruhu
určených škol v době nouzového stavu v celkové výši 1.195.433,74 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 324/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 276/21 – poskytnutí finančního daru KNL, a. s.,
úpravy v kapitole 931 01
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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

4

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
Kč, určený pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., IČO 272 83 933, se sídlem Husova
357/10,Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
rozhoduje
o poskytnutí 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 325/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Lada pro Domov Sluneční dvůr, p. o.
(FAMA 2021/05/096)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi části p. p. č. 8/3 o výměře 546 m2, nově označené jako p. p. č. 8/3, zahrada, vymezené
geometrickým plánem č. 426-253/2020 ze dne 14. 11. 2020, nacházející se v katastrálním
území Lada, obci Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od města Česká Lípa, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa, IČO 00260428, za celkovou kupní cenu ve výši
414.800 Kč (slovy: čtyři sta čtrnáct tisíc osm set korun českých),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Domov Sluneční
dvůr, se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936, a to ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 326/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k. ú. Jistebsko (FAMA 2021/05/020)
2.
pozemků v k. ú. Vlčetín u Bílé (FAMA 2021/05/059)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi p. p. č. 1131 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v
katastrálním území Jistebsko, obci Pěnčín, evidované na listu vlastnictví č. 1324 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
720 Kč (slovy: sedm set dvacet korun českých), pozemek vznikl po zaměření rekonstrukce
silnice v rámci investiční akce: Silnice III/28435 – Jistebsko – Skuhrov, refundace nebude
uplatněna,
b)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
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2.

a)

b)

koupi části p. p. č. 630/2 o výměře 183 m2, označené jako díl „a“, a části p. p. č. 630/5 o
výměře 23 m2, označené jako díl „b“, sloučených do nově vzniklé p. p. č. 630/6 o výměře
206 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 291152/2020 ze dne 11. 12. 2020, nacházejících se v katastrálním území Vlčetín u Bílé, obci
Bílá, evidovaných na listu vlastnictví č. 168 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, od BM-BOHEMIAMODELL, s. r. o., se sídlem Vlčetín
69, 463 43 Bílá, IČO 48151475, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 20.600 Kč
(slovy: dvacet tisíc šest set korun českých), předmětná část je zastavěná tělesem silnice č.
II/278,
svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 327/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu (FAMA
2021/05/050)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p. p. č. 1932/6 o výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a p. p. č. 1932/7 o
výměře 53 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území
Krásný Les u Frýdlantu, obci Krásný Les, evidovaných na listu vlastnictví č. 211 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, od
(podíl o velikosti 1/2),
(podíl o velikosti 1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
4.740 Kč (slovy: čtyři tisíce sedm set čtyřicet korun českých), předmětné pozemky byly trvale
dotčeny v rámci stavby "Silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les", refundace nebude
uplatněna,
b)

svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 328/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k. ú. Arnoltice u Bulovky
2.
pozemku v k. ú. Jilemnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p. p. č. 1187/1 o předpokládané výměře cca 100 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, a části p. p. č. 1187/3 o předpokládané výměře cca 8 m2, ostatní plocha,
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2.

způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Arnoltice u Bulovky, obci
Bulovka, evidovaných na listu vlastnictví č. 42 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Frýdlant, obci Bulovka, se sídlem Bulovka č. p. 101, 464 01 Frýdlant,
IČO 002 62 692, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „I/13 Arnoltice – průtah –
DÚR - SO 134 Chodník a nástupiště“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí
1.890 Kč (slovy: jeden tisíc osm set devadesát korun českých), stavbou dojde k trvalému
záboru pozemků pod chodníkem a nástupištěm,
budoucí darování části p. p. č. 2239/1 o předpokládané výměře cca 230 m2 , ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Jilemnice, obci Jilemnice,
evidované na listu vlastnictví č. 704 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO
00275808, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „CYKLOTRASA JILEMNICE – MARTINICE V
KRKONOŠÍCH“, předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši 13.800 Kč (slovy: třináct
tisíc osm set korun českých), stavbou dojde k trvalému záboru pozemku cyklostezkou

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 329/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemku v k. ú. Kamenický Šenov
2.
pozemku v k. ú. Pěnčín
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p. p. č. 2452/4, nově označená jako p. p. č. 2452/5 o výměře 8 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 1761-37/2020 ze dne 29. 07.
2020, nacházející se v katastrálním území Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov,
evidované na listu vlastnictví č. 1158 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa,
za
kupní cenu ve výši 2.400 Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých), jedná se o dorovnání
stávajícího stavu oplocení pozemku ve vlastnictví žadatele,
2.

prodej části p. p. č. 971/1 o výměře 21 m2, nově označená jako p. p. č. 971/7, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezená geometrickým plánem č. 620-17/2020 ze dne 16. 04. 2020,
nacházející se v katastrálním území Pěnčín, obec Pěnčín, evidované na listu vlastnictví č. 302 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, manželům

za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.500 Kč (slovy: deset tisíc pět set
korun českých), jedná se o zpřesnění hranic pozemků, oddělený pozemek se nachází za plotem
žadatelů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 330/21/ZK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Šimonovice
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
předběžný záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to:
části p. p. č. 389/1 o předpokládané výměře cca 15 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Šimonovice, obci Šimonovice, evidované na listu vlastnictví č. 161 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
za kupní cenu ve výši 1.300 Kč za
m2 s tím, že kupující nechá na své náklady vypracovat geometrický plán, jedná se o část pozemku,
na němž stojí plot žadatelů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 331/21/ZK
Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku v k.
ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
neschvaluje
předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to části
p. p. č. 641/1, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Josefův
Důl u Jablonce nad Nisou, obci Josefův Důl, evidované na listu vlastnictví č. 750 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
z důvodu zachování pomocného pozemku silnice ev. č. III/29040
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 332/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Mšeno nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p. p. č. 1173 o výměře 198 m2, nově označené jako p. p. č. 1173/2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 2339-041/2020 ze dne 27. 4. 2021,
nacházející se v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu
vlastnictví č. 2156 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad
Nisou, obchodní korporaci Aterra IV, s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1128, Kbely, 197 00 Praha
9, IČO 08292230, za kupní cenu ve výši ve výši 99.000 Kč (slovy: devadesát devět tisíc korun
českých), na předmětné části pozemku jsou vybudována podélná parkovací státní
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 333/21/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku včetně vyřazené komunikace v k. ú. Jeřmanice
2.
pozemků v k. ú. Minkovice
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
1. darování p. p. č. 1770 o výměře 5663 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se
v k. ú. Jeřmanice, obci Jeřmanice, evidované na listu vlastnictví č. 215 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa komunikace vyřazené
silnice ev. č. III/03520 (v délce 560 m, tzn. od křižovatky se silnicí ev. č. III/27814 až na konec
silnice ev. č. III/03520), obci Jeřmanice, se sídlem Pastevní 274, 46312 Jeřmanice, IČO
46744959, hodnota daru dle účetní evidence ke dni 31. 7. 2020 činí 7.843.412,10 Kč (slovy:
sedm milionů osm set čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvanáct korun českých, deset haléřů),
2. darování části p. p. č. 523/1 o výměře 288 m2, nově označené jako p. p. č. 523/4, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, a části p. p. č. 523/1 o výměře 29 m2, nově
označené jako p. p. č. 523/5, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených
geometrickým plánem č. 1043-296/2020 ze dne 14. 12. 2020, nacházejících se v k. ú.
Minkovice, obci Šimonovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 105 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, obci Šimonovice, se sídlem Minkovická 70,
463 12 Šimonovice, IČO 00671886, hodnota daru dle účetní evidence činí 5.547,50 Kč (slovy:
pět tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých, padesát haléřů)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 334/21/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Minkovice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru části p. p. č. 242/2 o výměře 142 m2, nově označené jako p. p. č. 242/8, ostatní
plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 260/2 o výměře 52 m2, nově označené jako p. p. č.
260/4, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 302/2 o výměře 23 m2, nově
označené jako p. p. č. 302/6, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 302/4 o výměře
66 m2, nově označené jako p. p. č. 302/7, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č.
303/3 o výměře 40 m2, nově označené jako p. p. č. 303/4, ostatní plocha, způsob využití
silnice, vymezených geometrickým plánem č. 1043-296/2020 ze dne 14. 12. 2020,
nacházejících se v k. ú. Minkovice, obci Šimonovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od obce
Šimonovice, se sídlem Minkovická 70, 463 12 Šimonovice, IČO 00671886, hodnota daru dle
účetní evidence činí 28.599 Kč (slovy: dvacet osm tisíc pět set devadesát devět korun českých),
b)

svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 335/21/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kozly u České Lípy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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a)

b)

bezúplatné nabytí p. p. č. 526 o výměře 2191 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Kozly u České Lípy, obci Kozly, evidované na listu
vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, hodnota podle účetní evidence činí
98.860 Kč (slovy: devadesát osm tisíc osm set šedesát korun českých), pozemek je zastavěný
tělesem komunikace ev. č. III/2624,
svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,

c)

předložený návrh smlouvy číslo OLP/1219/2021 mezi Libereckým krajem a ČR - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 336/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně vyřazované komunikace v k. ú.
Dlouhý Most
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování p. p. č. 1327 o výměře 1037 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Dlouhý Most, obci Dlouhý Most, evidované na listu vlastnictví č. 304 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa vyřazované
komunikace ev.č. III/2877 v délce 103 m, na uvedeném pozemku, obci Dlouhý Most, se sídlem
Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most, IČO 46744941, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku od ukončení rekonstrukce předmětné pozemní komunikace a
pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota
budoucího daru ke dni 28. 2. 2021 ve výši 185.393,50 Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět tisíc tři sta
devadesát tři korun českých, padesát haléřů)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 337/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků včetně vyřazované komunikace v k. ú.
Jeřmanice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování p. p. č. 1575 o výměře 2355 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č.
1576 o výměře 1051 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1566/2 o výměře 110 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se v k. ú. Jeřmanice, obci
Jeřmanice, evidovaných na listech vlastnictví č. 215 a č. 465 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa vyřazované komunikace ev. č. III/2877 v délce
333 m, na uvedených pozemcích, obci Jeřmanice, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice, IČO
46744959, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od ukončení
rekonstrukce předmětné pozemní komunikace a pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace
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ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota budoucího daru ke dni 28. 2. 2021 ve výši 600.655 Kč
(slovy: šest set tisíc šest set padesát pět korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 338/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Rychnov Jablonce nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování části p. p. č. 586/1 o předpokládané výměře cca 8 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obci Rychnov u Jablonce nad
Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, se sídlem Husova 490, 468
02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti
měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Chodník v ul.
Tovární, Rychnov u Jablonce nad Nisou“, předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši 560 Kč
(slovy: pět set šedesát korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 339/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p. p. č. 3220 o výměře 261 m2, nově označené jako p. p. č. 3220/2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1885-1254/2020 ze dne 24. 6. 2020,
nacházející se v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obci Rychnov u Jablonce nad Nisou,
evidované na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, se sídlem Husova 490, 468
02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552, za cenu dle znaleckého posudku č. 660638/2020 ze dne 24. 10. 2020 ve výši 78.300 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc tři sta korun českých),
neschvaluje
záměr prodeje části p. p. č. 3220 o výměře 261 m2, nově označené jako p. p. č. 3220/2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1885-1254/2020 ze dne 24.
6. 2020, nacházející se v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obci Rychnov u Jablonce nad Nisou,
evidované na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou,
za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 6606-38/2020 ze dne 24. 10. 2020 ve výši 78.300 Kč
(slovy: sedmdesát osm tisíc tři sta korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 340/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemku v k. ú. Dolní Štěpanice
11

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
2.
pozemku v k. ú. Svor
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p. p. č. 1270/29 o výměře 8 m2, nově označené jako st. p. č. 250, zastavěná plocha
a nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 271-65/2019 ze dne 13. 12. 2019, nacházející se
v k. ú. Dolní Štěpanice, obci Benecko, evidované na listu vlastnictví č. 189 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, Vodohospodářskému sdružení
Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO 49295934, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 5.600 Kč (slovy: pět tisíc šest set korun českých), pozemek
zastavěn čerpací stanicí odpadních vod (ČSOV) ve vlastnictví kupujícího vybudovanou v
rámci stavby "Benecko - likvidace odpadních vod I. etapa - část Dolní Štěpanice",
2. prodej části p. p. č. 1763/1 o výměře 20 m2, nově označené jako p. p. č. 1763/5, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 894-205/2021 ze dne 5. 4.
2021, nacházející se v k. ú. Svor, obci Svor, evidované na listu vlastnictví č. 452 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, manželům
za kupní cenu ve výši 6.000 Kč
(slovy: šest tisíc korun českých), jedná se o rozšíření parkovacího místa u domu žadatelů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 341/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemků v k. ú. Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí prodej 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.

ukončení 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“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 342/21/ZK
Majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú. Benešov u Semil
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
a) směnu pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje, a to p. p. č. 2582/53 o výměře 579 m2, ostatní plocha, způsob
využití neplodná půda, p. p. č. 2582/95 o výměře 144 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 2582/97 o výměře 43 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Benešov u Semil, obci Benešov u Semil, evidovaných na listu vlastnictví č. 290 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, účetní hodnota pozemků
38.667 Kč (slovy: třicet osm tisíc šest set šedesát sedm korun českých),
za pozemky ve vlastnictví obce Benešov u Semil, se sídlem č. p. 125, 512 06 Benešov u Semil,
IČO 00275590, a to p. p. č. 25/22 o výměře 94 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p.
č. 25/23 o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 35/3 o výměře 15 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 36/7 o výměře 580 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v k. ú. Benešov u Semil, obci Benešov u Semil, evidovaných
na listu vlastnictví č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, hodnota dle účetní evidence činí 73.584 Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc pět set osmdesát
čtyři korun českých), směna bude provedena bez doplatku,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 343/21/ZK
Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 271/21 – úprava ve výdajových kapitolách odboru
investic a správy nemovitého majetku
Zastupitelstvo 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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 344/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 244/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a
rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace – záštity s finanční podporou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši 10.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07806634028 s
názvem „Benefiční akce na obnovu kostela Narození Panny Marie“ v celkové výši 10.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli o
finanční podporu na níže uvedenou akci, a v této výši:
č. z. žadatel

1.

Obec Kravaře

IČO/
sídlem/ trvale
datum nar. bytem

00260657

název akce

Náměstí 166, 471 Benefiční akce na
03 Kravaře
obnovu kostela
Narození Panny
Marie

předpoklá
daný
termín
konání
akce
17.07.2021

návrh fin.
částky
zaštiťující
ho radního

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

10 000 Kč ano,
Vinklátová,
z důvodu
COVID
zrušeno

schvaluje
smlouvu č. OLP/2532/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která se uzavře mezi Libereckým krajem a výše uvedeným podpořeným žadatelem
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2532/2021 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,
2)

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021

USNESENÍ č. 345/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti
památkové péče
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000,- 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
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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 způsob.
24,16 %
výdajů (%)
Termín realizace:

1. 2. 2021 – 30. 8. 2022

De minimis:

NE

schvaluje
smlouvu 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/2966/2021 o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07, oblast podpory: 7
Kultura, památková péče a cestovní ruchu po projednání v zastupitelstvu kraje k podpisu Ing. Květě
Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to na
základě zmocnění PM /168/2020.
Termín: 02. 10. 2021
USNESENÍ č. 346/21/ZK
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
Zastupitelstvo 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 památek v
Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 235/21/ZK ze dne 25. 5.
2021,
rozhoduje
o změně termínu realizace projektu „Obnova fasády na domě č. p. 100, Nový Bor“ z 30. 9. 2021 na
31. 8. 2022, a o prodloužení termínu pro podání vyúčtování z 3. 12. 2021 na 19. 10. 2022,
schvaluje
dodatek 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,
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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
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
2.

Termín: 02. 10. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě OLP/1827/2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č.
PM. 168/2020.
Termín: 02. 10. 2021

USNESENÍ č. 347/21/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1827/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly
917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
Zastupitelstvo 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,
rozhoduje
o změně závazných parametrů projektu „Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla v
Semilech“ z těchto:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

plocha střechy Cu drážková krytina

m2

222

nástřešní žlab

m

27,2

střešní výlezy

ks

3

Jednotka

Hodnota

falcovaný hliníkový lakovaný plech, matný

m2

321

nástřešní žlab

m

44

sněhový zachytávač

m

109

na tyto nové:
Název parametru

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

Podíl na celkových
způsobilých výdajích

1.212.454,-

100 %

500.000,-

41,24 %

712.454,-

58,76 %

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)
na tyto nové:

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

a změně 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,
schvaluje
dodatek 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
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
2.

Termín: 02. 10. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě OLP/1827/2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 02. 10. 2021

USNESENÍ č. 348/21/ZK
Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory příspěvková organizace, se
sídlem U Sila 321, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec XXX, a to z důvodu rozdělení pozemku
geometrickým plánem
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit po schválení
materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení přílohy č. 1 ke zřizovací listině uvedené
příspěvkové organizace k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 15. 09. 2021
USNESENÍ č. 349/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 231/21 - zapojení vráceného nedočerpaného
provozního příspěvku příspěvkových organizací za rok 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatřením č. 231/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku za rok 2020 v celkové výši 4.157.360,19 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2021 v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace, sociální
odbor v celkové výši 4.157.360,19 Kč:
a) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, v celkové výši 4.000.000 Kč,
b)

3.

navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1504 OSTARA, příspěvková organizace,
v celkové výši 157.360,19 Kč,
upravuje se kapitola 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, bez dopadu na
celkový objem kapitoly:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

snížením dílčího ukazatele č. a. 13050000 Finanční rezerva PO, v celkové výši 4.000.000
Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1501 Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, v celkové výši 213.928 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1502 Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, v celkové výši
151.906 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1504 OSTARA, příspěvková organizace,
v celkové výši 26.854 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1507 Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace, v celkové výši 46.778 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1514 Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, v celkové výši 113.402 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1515 Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, v celkové výši 481.592 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1516 Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace, v celkové výši 277.515 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1519 Domov Raspenava, příspěvková
organizace, v celkové výši 297.819 Kč,
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j)
k)

navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1520 APOSS Liberec, příspěvková
organizace, v celkové výši 90.206 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1523 Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, v celkové výši 2.300.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 350/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 235/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací a záštity s finanční podporou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 235/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole
917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 60.000 Kč, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 60.000 Kč,
b)

c)

zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
05801470000 „Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s.“, IČO 02107538 a navýšení o
částku 30.000 Kč (záštita P. Tulpy),
zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
05801480000 „Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec.“, IČO 00426091 a navýšení
o částku 30.000 Kč,

rozhoduje
a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, se sídlem
Školní 2213, 470 01 Česká Lípa, IČO: 02107538, na projekt „20. krajské sportovní hry osob se
zdravotním postižením“, ve výši 30.000 Kč,
b) o poskytnutí účelové investiční dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec, se
sídlem Palachova 504/7, IČO: 00426091, na projekt „Očkování bez bariér“, ve výši 30.000 Kč,
c) o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Diakonie Broumov, sociální družstvo,
IČO: 49289977, se sídlem Husova 319, Velká Ves, 55001 Broumov, název projektu neuveden
(neinvestiční),
schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/2597/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Sdružení tělesně
postižených Česká Lípa, se sídlem Školní 2213, 470 01 Česká Lípa, IČ: 02107538,
b) smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/2598/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Oblastním spolek Českého
červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, IČ: 00426091
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
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USNESENÍ č. 351/21/ZK
Financování soc. služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v
Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termín a podmínky vyhlášení
dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního
rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu
na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit zveřejnění
vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze
státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní
město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022, na úřední desce.
Termín: 15. 09. 2021
USNESENÍ č. 352/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 250/21 – úpravy v kapitolách 917 05 a 914 05 a
Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 250/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel
Spolufinancování lůžek, kde objednavatelem je LK ve výši 1.500.000 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel Penále k
odvodu do NF za PRK projektu IP 1 ve výši 16.186.654 Kč,
c)

d)

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

2)

termín a podmínky Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v
Libereckém kraji v roce 2022 financovaného z rozpočtu kraje, včetně povinných příloh k
předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 30.000.000 Kč,
3) Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na spolufinancování
sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit zveřejnění
Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (spolufinancování) na
rok 2022 z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidel pro poskytování a čerpání finančních prostředků z
rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2022, na úřední desce Libereckého
kraje.
Termín: 10. 09. 2021
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USNESENÍ č. 353/21/ZK
Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí Domov
Raspenava
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov Raspenava příspěvková organizace, se
sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava, a to z důvodu převzetí nového nemovitého majetku do
užívání
a ukládá
Mgr. Petrovi Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit po schválení
materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení přílohy č. 1 ke zřizovací listině uvedené
příspěvkové organizace k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 354/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery Technické univerzitě v
Liberci na projekt Dětská univerzita 2021/2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 / Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 500.000 Kč Technické univerzitě v Liberci, IČO
46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, na realizaci projektu „Dětská univerzita
2021/2022“, číslo akce 04801926045,
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 /
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/2533/2021 uzavírané mezi
Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení uzavírané smlouvy č.
OLP/2533/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 355/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/21 – rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí
individuálních dotací v oblasti sportu a tělovýchovy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 200.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly, a to:
1. snížení specifického ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace o částku
200.000 Kč,
2.

zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 200.000 Kč:
2.1 číslo akce 04812390000: Ball, z.s., Liberec – Chance 3x3 tour Liberec ve výši 50.000 Kč,
2.2 číslo akce 04812410000: Gymnastika Liberec z.s. – Gymlib – Pohár olympijských nadějí–
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OHC LIBEREC 2021 ve výši 150.000Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v režimu de minimis příjemcům:

Žadatel

Gymnastika
Liberec, z. s.
Ball z.s.

2.

IČO

Sídlo

Název projektu

Gymlib – Pohár
Jeronýmova
olympijských
65100263 570/22, 460 07
nadějí – OHC
Liberec
LIBEREC 2021
Řídkého
Chance 3x3 tour
05231213 228/4, 460 10
Liberec
Liberec

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota
Počet aktivních
sportovců/aktivní
sportovci/60
Počet aktivních
sportovců/aktivní
sportovci/220

Náklady
celkem
v Kč

Dotace do
výše v Kč

600.000

150.000

110.000

50.000

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 88.500 Kč žadateli
Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s. se sídlem Bezová 359/8, 46014 Liberec, na projekt
„Podpora Jiřího Suchánka“,

schvaluje
znění smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
a) číslo OLP/2549/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemcem Gymnastika
Liberec z.s., IČO: 65100263,
b) číslo OLP/2550/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemcem Ball z.s.,
IČO: 05231213
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2021,
2.

Termín: 30. 09. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánu kraje
a zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/2549/2021 a OLP/2550/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana,
řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 356/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/21 – zapojení příjmů z prodeje nemovitého
majetku a pojistného plnění a úprava kapitol 920 04, 912 04 OŠMTS
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 23.726.222 Kč
následovně:
1. navýšení kapitálových příjmů o celkovou částku 22.606.000 Kč získanou z prodeje
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a)

b)

2.
a)
b)
c)

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

II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 23.726.222 Kč
následovně:
1. navýšení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o celkovou částku 21.906.000 Kč, zavedení nového ukazatele akce číslo
0492121497: Školní statek, Frýdlant, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu A –
vybudování Střediska odborného výcviku pro Střední školu hospodářskou a lesnickou
Frýdlant v objektu A areálu školního statku,
2. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o celkovou částku 1.820.222 Kč, v tom:
a)

b)

c)

d)

e)

zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503121475: Dětský domov, Frýdlant, Větrov
3005, příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy u dolního objektu, areál
„Větrov“ ve výši 1.380.694 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503131440: Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – Zhotovení projektové
dokumentace na úpravu prostor pro Středisko výchovné péče Jablonec nad Nisou ve výši
150.000 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503141433: Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Úprava projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu Truhlářská Liberec, úprava prostor pro
pedagogicko-psychologickou poradnu (výtahová šachta) ve výši 44.528 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503151440: Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – Oprava střechy – objekt
Podhorská, Jablonec nad Nisou ve výši 150.000 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503161497: Školní statek, Frýdlant, příspěvková
organizace – Zhotovení projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu
vodovodu v areálu ve výši 95.000 Kč

a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 357/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/21 – úprava kapitol 920 04, 912 04 OŠMTS a
920 14 OISNM
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/21, kterým se upravují kapitoly 920 04 – kapitálové
výdaje, 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 –
kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 4.500.000 Kč
následovně:
1. snížení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o
částku 4.500.000 Kč, akce číslo 0491950000 – Podpora investičních projektů v resortu,
2. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o částku 2.500.000 Kč, akce číslo 04503111497 – Školní statek, Frýdlant, příspěvková
organizace – Odstranění havarijního stavu vodovodu v areálu,
3. navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku o
částku 2.000.000 Kč, akce číslo 0492111440 – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad
Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – Úprava prostor pro Středisko výchovné péče v
Jablonci nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 358/21/ZK
Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém
kraji 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. dotační program 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. podmínky a vyhlášení 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o
dotaci z programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021 prostřednictvím
webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 01. 09. 2021
USNESENÍ č. 359/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu, které je v
kompetenci Zastupitelstva Libereckého kraje
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Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají charakter de
minimis, příjemcům:
Číslo akce

Žadatel

Liberecká
sportovní
04812050000
a tělovýchovná
organizace, z.s.
Krajská
organizace
04812090000 ČUS
Libereckého
kraje

Tělovýchovná
jednota BÍLÍ
04812150000
TYGŘI
LIBEREC, z.s.

FC SLOVAN
04812160000 LIBERECmládež,spolek

Fotbalová
04812170000 akademie
Jablonec, z.s.

IČO

Se sídlem

Název projektu

Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

Náklady
celkem
v Kč

Dotace
do výše
v Kč

Jablonecká
46747818 88/18, 46005
Liberec 5

Organizace
sportovního
prostředí

Počet spolků –
TJ/SK/počet/95

115.000

100.000

Jablonecká
70927383 88/18, 46005
Liberec

Organizace
sportovního
prostředí
v Libereckém
kraji

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

210.000

200.000

5.122.622

2.000.00
0

2.000.000

2.000.00
0

2.000.000

2.000.00
0

1.
Trenérské
zabezpečení přípravy
Podpora
reprezentace LK/trenér/11
Jeronýmova výchovného
2.
Lékařské zbezpeční
494/20,
programu BÍLÍ
46744282
přípravy reprezentace
46007
TYGŘI
LK/lékař/1
Liberec
LIBEREC –
3.
Sportoviště pro
reprezentace LK
zabezpečení přípravy
reprezentace LK/počet/7
1.
Ubytování na
Podpora přípravy
internátu/počet hráčů/30
reprezentace
2.
Doprava na
Na Hradbách Libereckého kraje
soutěže/počet soutěží/6
18381243 1300, 46001 realizované v FC
3.
Pronájmy
Liberec
SLOVAN
sportovišť/počet sportovišť/2
LIBEREC –
4.
Trenérské
mládež, spolek
služby/počet trenérů/4
1.
Nákup sportovního
vybavení (míče)/ks/100
2.
Nákup sportovního
vybavení (štulpny)/ks/400
3.
Nákup sportovního
vybaveni (kužely)/sada/8
4.
Nákup sportovního
vybavení (sítě, tyče, mety,
lahve)/ks/150
5.
Nákup sportovního
U Stadionu
Podpora
vybavení (tepláky)/ks/120
4904/5,
sportovně
6.
Nákup sportovního
70840105 46601
nadaných
vybavení (tepláková
Jablonec nad a talentovaných
bunda)/ks/120
Nisou
dětí a mládeže
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
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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/560
16.
Doprava na
utkání/km/6100
Podpora přípravy
reprezentace
Libereckého kraje Trenéři/počet/2
200.000
TJ VK Dukla
Liberec z.s.
1.
Organizace
soustředění/počet/2
2.
Účastníci
soustředění/počet/50
Podpora přípravy 3.
Mzdy/osoba/3
Pod Skalkou, reprezentace
4.
Údržba,
oprava,
SKP Kornspitz
46601
Libereckého kraje servis a pojištění aut/počet
04812220000
43256678
1.005.000
Jablonec z.s.
Jablonec nad realizovaná
aut/2
Nisou
v SKP Kornspitz 5.
Nákup
Jablonec z.s.
nábojů/ks/110000
6.
Nákup
lyží/počet
párů/10
7.
Údržba a provoz
zasněžování/hod/50
1. Soustředění,
Podpora sportovní
závody/počet/6
reprezentace
Jeronýmova
2. Vysílačky/ks/6
TJ Dukla
Libereckého kraje
04812230000
00482421 522, 46007
3. Vosky a servisní
800.000
Liberec z.s.
realizovaná v TJ
Liberec
materiál/ks/40
DUKLA Liberec,
4. Sportovní materiál/ks/20
z.s.
5. Doplňková výživa/ks/20
Podpora přípravy
sportovní
Tovární
FC Démoni
reprezentace
04812250000
22735488 3340, 47001
Trenéři/počet/1
40.000
Česká Lípa, z.s.
realizovaná v FC
Česká Lípa
Démoni Česká
Lípa
Husitská
TJ VK DUKLA
582/28,
04812180000
46747001
Liberec, z.s.
46007
Liberec

Sportovní klub
04812260000 stolního tenisu
Liberec, z.s.

Bezová 359,
46745661 46001
Liberec

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

40.000

200.000

800.000

800.000

40.000

40.000

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
2.

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které má charakter podpory de
minimis, příjemci:

Číslo akce

Žadatel

04812200000

FBC Liberec,
spolek

04812210000

Floorball Club
Česká Lípa

04812190000

VK DUKLA
Liberec, s.r.o.

IČO

Název
projektu

Se sídlem

27030873

Žitavská
727/16,
46007
Liberec 3

Sportovní
reprezentace
LK - FBC
Liberec 2021

68435053

Moskevská
1712/25,
47001 Česká
Lípa

Činnost A
týmu Floorball
clubu České
Lípa

25426605

Husitská
582/28,
46007
Liberec

Příprava
sportovní
reprezentace
VK Dukla
Liberec

Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota
1.
Livesport
superliga florbalu
(nejvyšší mužská
soutěž)/družstvo/1
2.
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 –
počet bannerů/ks/30
4.
Týmová
příprava,
soustředění/počet
osob/25
5.
Vybavení –
počet dresů/ks/40
6.
Vybavení –
počet týmového
oblečení/ks/25
7.
Vybavení –
počet hokejek/ks/40
1.
Sportovní
reprezentace-muži/počet
hráčů/15
2.
Sportovní
reprezentace-ženy/počet
hráček/13

Náklady
celkem v Kč

Dotace
do výše
v Kč

420.000

400.000

2.176.620

400.000

1.800.000 1.800.000

schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální
dotace 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
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Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 360/21/ZK
Darování sanitních vozů
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí věcného daru 3 kusů sanitních vozů - ŠKODA YETI 4L16181, MERCEDESBENZ SPRINTER 5L06211, MERCEDES-BENZ SPRINTER 5L06131, České republice –
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská
29/10, 460 07 Liberec III, celková zůstatková hodnota vozů k 31. 05. 2021 činí 905.552 Kč,
b) o poskytnutí věcného daru 1 kusu sanitního vozu - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5L84231,
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Semily, IČO: 70962031, se sídlem č.p. 291, 512
43 Jablonec nad Jizerou, celková zůstatková hodnota vozu k 31. 05. 2021 činí 2.749.444 Kč
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další nezbytné
kroky.
Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 361/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 234/21 - úpravy v kapitolách 917 09 Transfery a 920
14 Kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 09 –
Transfery odboru zdravotnictví, specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 600.000
Kč a navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku, specifický ukazatel LRN Cvikov - Martinovo údolí – rozvody kyslíku ve výši 600.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 362/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/21 – úprava v kapitole 926 09 – Dotační fond
LK, poskytnutí dotací z programu 9.1 a 9.2
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/21, kterým se upravují specifické ukazatele ve
výdajové kapitole 926 09 - Dotační fond, odbor zdravotnictví, v úhrnné výši 1.593.357 Kč, bez
dopadu na celkový objem kapitoly, z toho
a) úprava výdajů v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 986.779,80 Kč
b)

snížení nespecifikované rezervy programu 9.1 o částku 986.779,80 Kč,
zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 925.350 Kč,

úprava výdajů v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném
objemu 668.007 Kč
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-

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

c)

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

Příjemce/IČ/
Právní
forma

1

ARCUS Společnost
onkologickýc
h pacientů,
jejich
rodinných
příslušníků a
přátel, z.s. /
46745602 /
spolek

Adresa

Oblačn
á
450/1,
460 05
Liberec
VKristiá
nov,
Liberec

Název
projektu

Zlepšení
života
onkologick
ých
pacientůozdravný
pobyt
Harrachov

Výše
dotace
v Kč

42.000

29

Podí
l na
celk.
způs
obil
ých
výd
ajíc
h

21,7
6

Závazné
parametry
projektu

Účel projektu

Termín
zahájení
/ukonče
ní
projekt
u

počet osob /
osoby / 30,
počet dní
pobytu / dny /
10

Rekondiční
pobyt se
uskuteční v
Harrachově
Hotel INN pro
30 pacientů, v
termínu 8. až
18.9.2021.
Projekt je
určen pro
pacienty se
zhoubným
nádorovým
onemocněním,
kteří jsou
nadále v
ambulantní
péči. Účelem
je zlepšení
jejich
psychické a
fyzické
kondice.

7.1.2021
/
30.11.20
21

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021

2

3

4

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

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

DIANA
spolek rodičů
a přátel
zdravotně
postižených /
60253231 /
spolek

Dlouhá
734,
463 12
Liberec
XXVVesec,
Liberec

Zelná
184/7,
460 01
Liberec
XIRůžodo
l I,
Liberec

Rýnovi
cká
3079/6
6, 466
01
Jablone
c nad
Nisou

Letní
ozdravný
tábor pro
ZTP/P
klienty

Dětský
ozdravný
tábor v roce
2021

Rekondiční
pobyt
Diana
Chlum u
Třeboně

60.000

70.000

20.475

30

17,6
5

17,5
0

17,0
6

Počet
zdravotně
postižených
klientů / osoba
/ 28,
Doprovod
ZTP/P / osoba
/ 14, Délka
pobytu / den /
14

Ozdravný
tábor se letos
bude konat v
rekreačním
středisku
Líchovy. Je
určen
primárně pro
osoby ZTP/P s
tělesným a
duševním
postižením.
Asistence
klientů je
zajištěna
kvalitním
personálem
bez nároku na
finanční
ohodnocení.

1.6.2021
/
30.9.202
1

počet dětí /
dítě / 80, počet
pobytových
dnů / den / 14

Realizace
letního tábora
pro alergiky a
astmatiky
školního věku.
Cílem akce je
zapojit tyto
onemocněním
handicapované
děti do
kolektivu
vrstevníků, do
sportovních a
společenských
aktivit

1.1.2021
/
31.12.20
21

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

Každoroční
setkání členů
spolku spojené
s
fyzioterapeutic
kými a
ergoterapeutic
kými
činnostmi.
Cílem projektu
je pomoci
těžce
zdravotně
postiženým
dětem a
mládeží, v
době prázdnin,
kdy jsou
vytrhnuti z

18.5.202
1/
15.10.20
21
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kolektivu a
stýská se jim
po
kamarádech.

5

6

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

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

Podhor
ská
946/49,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Podhor
ská
946/49,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Letní tábor
s denní
docházkou
pro děti,
mládež a
dospělé se
zdravotním
postižením

Sportovní
letní
docházkový
tábor pro
handicapov
ané

14.400

9.000

31

23,2
3

18,3
7

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

Účelem
projektu je
zvyšování
kvality života
občanů
Libereckého
kraje a
zdravotního
stavu obyvatel
se
zdravotním/těl
esným
postižením.
Cílem projektu
je realizovat
příměstský
tábor pro
handicapované
v termínu 26. 30.7.2021
vždy od 8-15
hodin.

1.5.2021
/
30.9.202
1

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

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

1.5.2021
/
30.9.202
1
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hodin.

7

8

9

Jablonecký
spolek
onkologickýc
h pacientů
JAKOP /
43256911 /
spolek

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

OBZOR
Liberec, z.s. /
26642808 /
spolek

Emilie
Florián
ové
1736/8,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

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

Na
Pískov
ně
669/48,
460 14
Liberec
XIVRuprec
htice,
Liberec

Rekondiční
pobyt v
Poděbradec
h

XIX. ročník
rekondičníc
ha
edukačních
pobytů se
zdravotním
programem
pro děti a
mladé lidi s
poruchou
autistického
spektra

Ozdravný a
rekondiční
pobyt 2021

42.000

12.075

15.000

32

15,0
0

9,66

10,0
0

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

Realizace
rekondičního
pobytu pro
členy
organizace
JAKOP.

1.1.2021
/
31.12.20
21

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

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

1.1.2021
/
31.12.20
21

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

Z grantu
bychom chtěli
uhradit
alespoň část
nákladů na
dopravu
speciálním
autobusem s
plošinou, který
zakoupila
liberecká
ČSAD pro
převoz
vozíčkářů.

1.2.2021
/
30.9.202
1
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Část těchto
nákladů včetně
nákladů na
pobyt si
všichni hradí
ze svých
vlastních
prostředků.

1
0

Podkrkonošs
ká společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z. s. /
49294555 /
spolek

Nádraž
ní 213,
513 01
Podmo
klice,
Semily

Oblačn
á
450/1,
460 05
Liberec
VKristiá
nov,
Liberec

1
1

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

1
2

Oblačn
Regionální
á
organizace
450/1,
zdravotně
460 05
postižených
Liberec
Sever Liberec
Vz.s. /
Kristiá
46744398 /
nov,
spolek
Liberec

S
Mikulášem
na Žalý v
roce 2021

Buď fit
senior
Sezimovo
Ústí

Buď fit
senior
Janské
Lázně

7.050

17.500

20.580

33

13,2
5

11,2
5

16,5
3

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

29. ročník
víkendového
setkán rodin,
ve kterých žije
osoba se
zdravotním
postižením.
Cílem je
rekondice ZP i
pečujících.
Saunování,
masáže,
cvičení,
klimatoterapie,
arteterapie.
Účastníci se
mohou zapojit
do programu
pro děti, který
probíhá
souběžně.

1.9.2021
/
31.12.20
21

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

Účastníci jsou
v důchodovém
věku tělesně
postižení.
Pobyt se
uskuteční v
Sezimově Ústí
v Hotelu Mas,
termín 20.8. až
25.8.2021. V
hotelu je
zajištěn bazén
a rehabilitace.

9.3.2021
/
11.11.20
21

počet osob /
osoby / 21,
počet dní
pobytu / dny /
7

Účastníci jsou
v důchodovém
věku tělesně
postižení, je
pro ně
připraven
program.
Pobyt se
uskuteční v
Penzionu Sola
Fide v termínu

1.2.2021
/
21.10.20
21

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
5.6. až
12.6.2021.

1
3

1
4

1
5

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

Spolek
zdravotně
postižených
z.s. /
26608596 /
spolek

Spolek
zdravotně
postižených
Železnobrods
ka /
26608022 /
spolek

Žižkov
a 159,
473 01
Arnulto
vice,
Nový
Bor

č.p.
906,
468 49
Kořeno
v

Příčná
350,
468 22
Železn
ý Brod

Rekondiční
pobyt pro
členy ZO v
Luhačovicí
ch 29.8.4.9.2021

Rekondiční
pobyt pro
zdravotně
postižené
občany

40.320

44.800

Chorvatsko
Baška Voda 47.320
2021

34

17,8
6

20,6
9

12,3
4

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

Určeno
členům s
pohybovým
omezením v
lázních
Luhačovice. V
průběhu
pobytu budou
poskytnuty 4
léčebné
procedury,
využívání
bazénu a
fittness centra,
ranní cvičení,
turistika,
poznávací
výlety,
exkurze,
kulturní a
společenské
akce.

1.1.2021
/
30.10.20
21

počet
účastníků /
osob / 40,
počet dnů /
den / 8

Zlepšení
zdraví,
především
účast na
pravidelné
pohybové
aktivitě a
zdravějším
životním stylu

1.1.2021
/
31.12.20
21

počet
účastníků /
osoby / 52,
počet
pobytových
dnů / den / 7

Rekondiční
pobyt pro
postižené a
seniory, pro
zlepšení
zdravotního
stavu alergiků,
astmatiků a
imobilních
členů včetně
doprovodu
spolku.
Součástí

1.1.2021
/
30.9.202
1

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
spolku bude i
vyškolená
zdravotnice.

1
6

1
7

1
8

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

Svaz
diabetiků ČR,
pobočný
spolek
Jilemnice /
49295179 /
spolek

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

Na
Svahu
2645,
470 06
Česká
Lípa

č.p. 37,
512 04
Mříčná

č.p.
319,
512 03
Libštát

Edukačně
rekondiční
pobyt pro
diabetiky

Rekondiční
pobyt 2021

Rekondiční
pobyt
diabetiků
Lomnice
nad
Popelkou

27.440

20.020

29.400

35

28,0
0

22,2
1

23,0
2

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

ERP pro
diabetiky za
doprovodu
lékaře a
zdravotní
sestrypřednášky,
cvičení,
turistika,
správná výživa

12.6.202
1/
19.6.202
1

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

Podpořit u
členů našeho
pobočného
spolku zvýšení
fyzické
zdatnosti a
přispět k
upevnění
jejich zdraví a
odstranění
nežádoucích
účinků
diabetu.

1.5.2021
/
31.10.20
21

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

Cílem projektu
je zlepšená
kvalita života
diabetiků.
Zlepšená
pohybová
aktivita,
edukační
činnost pod
vedením
zdravotní
sestry dipl.
diabetoložky,
seznámení s
nemocí, s
vedlejšími
problémy
nemoci.
Získání
nových
poznatků při

1.1.2021
/
31.12.20
21

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
léčbě diabetu.

1
9

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

Zlatá
ulička
229,
468 04
Proseč
nad
Nisou,
Jablone
c nad
Nisou

Rekondiční
a edukační
pobyt pro
diabetiky

2
0

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR,
z.s.základní
organizace
Nový Bor /
72754184 /
spolek

Boženy
Němco
vé 585,
473 01
Nový
Bor

Ozdravný
pobyt v
Jetřichovicí
ch

2
1

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Česká Lípa /
62237551 /

Boženy
Němco
vé 585,
473 01
Nový
Bor

Rekondiční
pobyt
Sezimovo
Ústí

20.160

33.600

32.760

36

13,8
5

počet
účastníků REP
/ osoba / 24,
počet dnů
pobytu / den /
6

Zlepšení
zdravotního
stavu osob
postižených
onemocněním
diabetes
mellitus
(cukrovka),
zlepšení
tělesné i
duševní
kondice,
získání
vhodných
návyků jako je
pravidelný
pohyb, dietní
strava a
edukace o
předcházení
dalších
zdravotních
komplikací.

1.3.2021
/
31.10.20
21

21,3
0

počet osob
projektu /
osoba / 32,
počet
pobytových
dnů / den / 7

Napomáhat
udržet
zdravotní a
psychický stav
zdravotně
postižených

1.1.2021
/
31.12.20
21

14,6
3

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

Napomáhat
udržet
zdravotní a
psychický stav
zdravotně
postižených

22.6.202
1/
28.6.202
1

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
spolek

2
2

2
3

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

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

Zahrad
ní
415/10,
460 01
Liberec
XIRůžodo
l I,
Liberec

Zahrad
ní
415/10,
460 01
Liberec
XIRůžodo
l I,
Liberec

Rekondiční
pobyt
zdravotně
postižených
ve
Spáleném
Poříčí

Rekondiční
pobyt
zdravotně
postižených
v Sezimově
Ústí

40.000

39.200

37

15,3
8

16,5
2

Počet dnů /
den / 6, Počet
osob / osoba /
48

Podpora
aktivit
směřujících ke
zlepšení
kvality života
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněný
ch skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt má vliv
na zvýšení
aktivity osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem.

1.1.2021
/
31.12.20
21

Počet dnů /
den / 5, Počet
osob / osoba /
56

Podpora
aktivit
směřujících ke
zlepšení
kvality života
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněný
ch skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt má vliv
na zvýšení
aktivity osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem.

1.1.2021
/
31.12.20
21
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2
4

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

Zahrad
ní
415/10,
460 01
Liberec
XIRůžodo
l I,
Liberec

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postižených
v Jánských
Lázních

2
6

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

Zahrad
ní
415/10,
460 01
Liberec
XIRůžodo
l I,
Liberec

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postižených
v
Poděbradec
h

2
7

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

Sídliště
pod
Ralske
m 603,
471 24
Mimoň
I,
Mimoň

Ozdravný
pobyt pro
tělesně
postižené
důchodce

35.000

33.600

31.500

38

Počet dnů /
den / 7, Počet
osob / osoba /
36

Podpora
aktivit
směřujících ke
zlepšení
kvality života
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněný
ch skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt a
program má
vliv na zvýšení
aktivity osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem.

1.1.2021
/
31.12.20
21

10,5
0

Počet dnů /
den / 6, Počet
osob / osoba /
40

Podpora
aktivit
směřujících ke
zlepšení
kvality života
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněný
ch skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt má vliv
na zvýšení
aktivity osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem.

1.1.2021
/
31.12.20
21

23,3
8

počet
účastníků
pobytu / osob /
30, počet dnů
pobytu / den /
7

Realizace
ozdravného
pobytu pro
tělesně
postižené
důchodce STP

1.1.2021
/
31.12.20
21

19,2
3
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2
8

2
9

3
0

Tělovýchovn
á jednota
KARDIO z.s.
Jablonec nad
Nisou /
22843868 /
spolek

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

Nemoc
niční
4446/1
5, 466
01
Jablone
c nad
Nisou

Husova
21/13,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Husova
21/13,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Tělovýchov
ná činnost
pro
rekondici
postižených
kardiovask
ulárními
chorobami
a nemocemi
pohybovéh
o ústrojí rekondiční
soustředění

Podzimní
turistický
sraz

Letní
kondiční
tábor
kardiaků
2021

13.000

41.160

42.140

39

16,1
7

23,2
8

19,5
7

počet
účastníků /
osoba / 25,
počet dnů /
den / 4

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulár
ními
chorobami a
nemocemi
pohybové
ústrojí rekondiční
soustředění

1.1.2021
/
31.12.20
21

počet
zúčastněných
osob / osob /
42, počet
pobytových
dnů / den / 7

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

2.3.2021
/
3.11.202
1

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

Letní kondiční
tábor
pořádáme již
po 41. bez
přerušení.
Letošní situace
je poněkud
nejistá, ale
doufáme, že
koncem
června bude
možné tábor
uskutečnit.
Účelem
projektu je
zlepšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků-

1.3.2021
/
1.10.202
1

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
zejména z
členů
turistického
odd.

3
1

3
2

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
JABLONEC
NAD
NISOU,
z.p.s. /
64668517 /
spolek

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

Paseck
á
4228/2
3, 466
02
Jablone
c nad
Nisou

Americ
ká
761/54,
460 07
Liberec
IIIJeřáb,
Liberec

Rekondice
s
hiporehabili
tačním
programem

Rekondice
září

9.900

6.975

40

11,8
9

14,0
0

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

Realizace
rekondičního
pobytu pro
stabilizaci
psychiky,
rovnováhy,
posilování
páteře, svalů i
nervů
postižených
roztroušenou
sklerózou a
pro zlepšení
celkového
zdravotního
stavu

1.1.2021
/
31.12.20
21

účastníci /
počet osob /
15, počet dnů /
den / 3

Rekondiční
pobyt má
umožnit lidem
s RS osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení.
Odborný
program
zajišťují
rozcvička, dva
bloky cvičení
denně,
odborná
přednáška,
konzultace s
lékařem či
lektorem,
arteterapie a
jiné
volnočasové
aktivity.

1.7.2021
/
31.12.20
21
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3
3

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

Americ
ká
761/54,
460 07
Liberec
IIIJeřáb,
Liberec

Rekondice
říjen

6.975

14,0
0

účastníci /
počet osob /
15, počet dnů /
den / 3

Rekondiční
pobyt má
umožnit lidem
s RS osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení.
Odborný
program
zajišťují
rozcvička, dva
bloky cvičení
denně,
odborná
přednáška,
konzultace s
lékařem či
lektorem,
arteterapie a
jiné
volnočasové
aktivity.

1.7.2021
/
31.12.20
21

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

Příjemce/IČ
/Právní
forma

1

Amelie, z.s. /
27052141 /
spolek

Adresa

Šaldova
337/15,
186 00
Karlín,
Praha

Název
projektu

Centrum
Amelie
Liberec

Výše
dotac
ev
Kč

32.30
0

41

Podíl
na
celk.
způso
bilýc
h
výdaj
ích

Závazné
parametry
projektu

Účel
projektu

Termín
zahájení/
ukončení
projektu

11,38

zajištění
psychosociální
podpory /
měsíc / 12,
počet kontaktů
s klienty /
osoba / 35 /
počet klientů v
odborných
službách /
osoba / 500

Zajištění
psychosociáln
í podpory
dospělým
onkologicky
nemocným a
jejich
blízkým v
Libereckém
kraji v roce
2021

1.1.2021 /
31.12.202
1
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2

3

4

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

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

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

Broumo
vská
700/15,
460 06
Liberec
VIRochlic
e,
Liberec

č.p.
198,
463 31
Nová
Ves

č.p.
198,
463 31
Nová
Ves

Edukace
Radovánky
2021

Aktivity
směřující
ke zlepšení
života lidí s
celiakií

Webové
stránky o
problemati
ce celiakie
a
bezlepkové
diety

11.58
2

37.50
0

37.50
0

42

64,36

Dosah / Počet
osob / 90

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

1.5.2021 /
23.12.202
1

50,00

pravidelné
edukační a
poradenské
akce pro
celiaky a jejich
rodiny
(fyzické nebo
on-line podle
možností) /
počet / 15,
distribuce
potravin z
Potravinové
banky / kg /
250 / edukace
veřejnosti
(přednášky,
besedy,
semináře) /
počet / 2, účast
na konferenci
(sympoziu) /
počet / 1

Účelem
projektu je
pomoc lidem
s celiakií a
jejich
rodinám,
formou
pořádání
edukačních
akcí a besed,
poskytování
poradenství,
podpory a
šíření
pravdivých
informací o
problematice
celiakie a
bezlepkové
diety.

1.1.2021 /
31.12.202
1

odborné
články na web
a fb / počet /
12, recepty na
web a fb /
počet / 12 /
informace z
proběhlých
akcí na web a
fb / počet / 5

Účelem
projektu je
provozování a
rozšiřování
webových a
facebookovýc
h stránek pro
celiaky, jejich 1.1.2021 /
31.12.202
rodiny a
1
veřejnost.
Plánujeme
rozšířit je
především o
další rady a
odborné
informace, o
recepty a

50,00
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videorecepty,
atd…

5

6

Centrum
Mateřídoušk
a, z.s. /
26626357 /
spolek

Dramacentru
m
Bezejména,
z.s. /
06810942 /
spolek

P.
Bezruče
Zdravý
387,
úsměv
463 62
Hejnice

Nezval
ova
658/15,
460 15
Liberec
XVStarý
Harcov,
Liberec

Programy
pro žáky a
studenty
Libereckéh
o kraje

16.50
0

37.50
0

43

49,44

Preventivní
program / akce
/ 14, Zapojené
organizace /
počet / 8

Cílem je
realizovat
preventivní,
zdravotně
podpůrný
program v
organizacích
Lbc kraje s
cílem
zlepšení a
fixace
správných
orálně
hygienických
návyků a
dosáhnout u
cílové
skupiny
vědomostí
odpovídajícíc
h věku o
zubních
nemocech a
možnostech
prevence.

1.1.2021 /
30.11.202
1

69,44

Počet
tříhodinových
seminářů pro
veřejnost LK /
tříhodinový
seminář / 3,
Počet
tříhodinových
seminářů pro
žáky LK /
tříhodinový
seminář / 15 /
Minimální
počet
účastníků
seminářů /
účastník / 360,

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
zdravotního
stavu a
zvyšování
kvality života
obyvatelstva
Libereckého
kraje
prostřednictví
m edukačních
programů
zaměřených
na prevenci
závislostí a

1.7.2021 /
31.12.202
1
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Počet lektorů /
lektor / 2

7

8

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

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

Nezval
ova
662/18,
460 15
Liberec
XVStarý
Harcov,
Liberec

Vitanov
ice
č.ev. 4,
463 45
Pěnčín

Svépomocn
ý klub
17.25
duševně
0
nemocných

Hiporehabi
litace pro
děti a
mládež
2021

42.50
0

44

prevenci
domácího
násilí.

My klub, Arte
klub a T-klub
jsou
rekondiční
kluby
zdravotně
postižených,
tj. doplňková
služba
Fokusu
1.1.2021 /
Liberec.
31.12.202
Prostřednictví
1
m projektu
bychom rádi
získali
příspěvek pro
koordinátorku
klubů,
vstupné,
jízdné,
společ. akce,
apod.

68,66

počet
účastníků
klubu / počet
osob / 35,
počet setkání
klubu / počet
setkání / 100

29,41

Snížení
nákladů na
hiporehabilita
ce pro rodiny
s dětmi s
pronájem koně fyzickým a
/ počet hodin / mentálním
225, mzdové
handicapem.
náklady / počet Zajištění
hodin / 450 /
kontinuity
materiální
terapií pro
náklady / počet stálé klienty a
kusů / 5
možnost
zlepšování
kvality a
variability
poskytovanýc
h služeb.

1.1.2021 /
31.12.202
1
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9

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

Ruprec
htická
318/16,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Preventivní
skupinové
cvičení
chronickýc
h pacientů
v
Jedličkově
ústavu

25.50
0

1
0

Komunitní
středisko
KONTAKT
Liberec,
příspěvková
organizace /
27336751 /
příspěvková
organizace

Palacho
va
504/7,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Pravidelné
sportování
seniorů

19.80
0

1
1

Národní
ústav pro
autismus,
z.ú. /

V
Holešo
vičkách
593/1a,

Diagnostik
a a odborné
poradenství
pro osoby s

42.50
0

45

cvičební
jednotka /
hodina / 48,
počet osob / ks
/ 25

Udržení, resp.
zlepšení
stávajícího
zdravotního
stavu
pacientů se
zdravotním
znevýhodnění
m. Použitím
adekvátních
rehabilitačníc
h pomůcek a
metodik
docílit
stabilizace
jejich
pohybových
možností,
zlepšení
celkového
zdravotního
stavu a
sociálních
vazeb

4.1.2021 /
30.12.202
1

60,00

pronájem
kuželny /
hodina / 30,
pronájem
bowlingových
drah (10) /
hodina / 10

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

1.9.2021 /
31.12.202
1

20,83

počet
vyšetřených a
podpořených
osob z

Na základě
podrobného
psychologick
ého nebo

1.1.2021 /
31.12.202
1

30,00
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26623064 /
ústav

1
2

1
3

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

Sdružení
TULIPAN,
z.s. /
26672472 /
spolek

182 00
Libeň,
Praha 8

Oblačn
á 450/1,
460 05
Liberec
VKristián
ov,
Liberec

Sokolsk
á 113/8,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

autismem z
Libereckéh
o kraje

Libereckého
kraje / osoby /
35

Poradenství
, klubová
činnost,
7.350
cvičení pro
zdravotně
postižené

Podpora
duševního
a fyzického
zdraví pro
OZP a
neformální
pečující

37.42
5

46

70,00

46,33

psychiatrické
ho vyšetření
stanovit, zda
deficity v
sociálněemočním
porozumění a
projevy v
chování
odpovídají
PAS,
definovat
psychologick
é, výchovné,
vzdělávací a
sociální
potřeby
klienta.

kancelář
pronájem /
měsíc / 12,
klubovna /
měsíc / 2 /
tělocvična /
měsíc / 2

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

4.1.2021 /
31.12.202
1

Počet
podpořených
osob / osoba /
15, Soubor
materiálu /
soubor / 1

Projekt je
zaměřen na
podporu osob
se zdravotním
postižením
tělesného či
duševního
charakteru v
době, která je
velmi složitá i
pro tzv.
zdravou
společnost.
Díky
terapeutický
m aktivitám
budeme
schopni
usnadnit
situaci
hendikepovan
ým.

1.1.2021 /
31.12.202
1
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1
4

1
5

1
6

Sdružení
TULIPAN,
z.s. /
26672472 /
spolek

Senior fitnes
z. s. /
22724770 /
spolek

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

Sokolsk
á 113/8,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Uralská
770/6,
160 00
Bubene
č, Praha
6

č.p. 37,
512 04
Mříčná

Sami sobě 25.50
vzdělávání
0
a supervize

Senioři
Libereckéh
o kraje v
pohybu

30.00
0

Péče o
dolní
končetiny
2021 a
prevence
10.50
vzniku
0
zdravotních
komplikací
způsobenýc
h diabetem

47

49,64

Přímo
podpořené
osoby / osoba /
15, Osvědčení
účasti na
odborném
kurzu /
osvědčení / 7

Projekt lépe
připravuje
naše
pracovníky na
výkon jejich
zaměstnání,
ve kterém
přicházejí do
každodenního
styku se
zdravotně
1.1.2021 /
hendikepovan 31.12.202
ými.
1
Supervize
využíváme
jako
prostředek
eliminující
vyhoření,
které je velmi
časté v práci s
hendikepovan
ými.

40,61

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

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

vzdělávání
formou
přednášky /
hodina / 2,
odborné
ošetření nohou
/ procedura /
80

Trvalá pomoc
členům při
péči o zdraví
a
minimalizace
komplikací
způsobených
diabetem.
1.1.2021 /
Obsahuje péči 31.12.202
o dolní
1
končetiny s
příspěvkem
členům,
pořádání
přednášek a
organizaci
dalších aktivit
- pěší výlety,

40,00

1.9.2021 /
31.12.202
1

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
plavání.

1
7

1
8

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

Karlíns
ké
náměstí
59/12,
186 00
Karlín,
Praha

Tělovýchovn
á jednota
KARDIO
z.s. Jablonec
nad Nisou /
22843868 /
spolek

Tělovýcho
vná činnost
pro
rekondici
postiženýc
Nemoc
h
niční
kardiovask
4446/15
ulárními
, 466 01
chorobami
Jablone
a
c nad
nemocemi
Nisou
pohybovéh
o ústrojí rekondiční
cvičení,
fitness

Rozchodím
e
CIVILKY
v
Liberecké
m kraji
2021

32.55
0

5.000

48

70,00

32,26

Pochod s
holemi nordic
walking /
Počet pochodů
/2

V rámci
projektu
proběhnou
dvě akce nácvik a
pochod s
holemi nordic
walking v
Novém Boru
a v Hrádku
nad Nisou.
Cílovou
skupinou
projektu jsou
osoby s
civilizačními
chorobami,
senioři a
široká
veřejnost.
Každého
pochodu se
zúčastní
minimálně 30
os.

1.4.2021 /
30.11.202
1

počet
účastníků /
osoba / 12

Tělovýchovn
á činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulá
rními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
cvičení,
fitness

1.1.2021 /
31.12.202
1
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1
9

2
0

Tělovýchovn
á jednota
KARDIO
z.s. Jablonec
nad Nisou /
22843868 /
spolek

Terapeutická
linka
Sluchátko,
z.ú. /
09497595 /
ústav

Tělovýcho
vná činnost
pro
rekondici
postiženýc
h
Nemoc
kardiovask
niční
ulárními
4446/15
chorobami
, 466 01
a
Jablone
nemocemi
c nad
pohybovéh
Nisou
o ústrojí turistika,
plavání a
jednodenní
pobyty
v lázních

Jičínská
226/17,
130 00
Žižkov,
Praha 3

Dostupná
psychotera
pie pro
všechny

5.000

37.50
0

49

30,77

počet
účastníků /
osoba / 12

Tělovýchovn
á činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulá
rními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí turistika,
plavání a
jednodenní
pobyty v
lázních

4,17

oslovení měst
s počtem
obyvatel nad
5000 v
Libereckém
kraji s
nabídkou
článku o
možnostech
pomoci k
rozvoji
duševního
zdraví
obyvatel /
článek pro
informaci
občanů s
logem kraje /
17, oslovení
domovů pro
seniory /
elektronická
forma letáku s
logem kraje /
40 / informace
pro organizace
poskytující
krizovou
telefonní
službu /
elektronická
forma letáku /
2, prezentace
spolupráce na

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

1.1.2021 /
31.12.202
1

1.1.2021 /
31.12.202
1
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našem webu a
FB / logo / 2

2
1

2
2

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Husova
21/13,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

činnost
volejbalové
ho oddílu

Plavání
kardiaků

9.000

17.25
0

50

32,85

34,35

počet dní
treningů / den /
38, počet
účastníků /
osoba / 16

Účelem
projektu je
zvýšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků. V
TJ Kardio
pracuje oddíl
volejbalu od
r. 2003.
Členové jsou
vesměs
výkonní
sportovci,
kteří vlivem
postižení
„museli
zvolnit
tempo“, ale
chtějí
sportovat dál.

12.5.2021
/
15.12.202
1

Počet plavců /
osoba / 26,
Počet dní
plavání / den /
62

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

26.5.2021
/
22.12.202
1
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cvičení.

2
3

Tyfloservis,
o.p.s. /
26200481 /
obecně
prospěšná
společnost

Krakov
ská
1695/21
, 110 00
Nové
Město,
Praha 1

Rehabilitac
e zraku pro
lidi s
těžkým
postižením
zraku LB
kraje

2
4

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

Pasecká
4228/23
, 466 02
Jablone
c nad
Nisou

Pravidelné
cvičení s
hiporehabil
itací

26.25
0

10.50
0

51

70,00

52,50

Oprava a
údržba
služebního
vozidla / Kč /
3000,
Kompenzační
pomůcky / Kč
/ 4000 /
Nájemné
střediska a
nájemné za
parkovné sl.
vozu / Kč /
20500,
Provozní
náklady (úč.sl.,
energie,
pojištění,
opravy, údržba
bezpečnostníh
o zařízení,
telefony a
poštovné) / Kč
/ 22500

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

1.1.2021 /
31.12.202
1

počet cvičení /
cvičení / 18

Pravidelná
realizace
hiporehabilita
čních cvičení
pro členy
organizace

1.1.2021 /
31.12.202
1
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2
5

2
6

2
7

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

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

VČAS z.s. /
44223854 /
spolek

Americ
ká
761/54,
460 07
Liberec
IIIJeřáb,
Liberec

Americ
ká
761/54,
460 07
Liberec
IIIJeřáb,
Liberec

Jirásko
va
615/13,
470 01
Česká
Lípa

Podpora
pacientské
organizace
Roska
Liberec

15.00
0

Uspořádání
akce
22.50
Trousíme
0
se na Ještěd
a Roskiáda

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

18.75
0

52

Pronájem
kanceláře a
cvičebny /
hodina / 75

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

1.1.2021 /
31.12.202
1

42,86

uspořádání
akce / akce / 2

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

1.3.2021 /
31.12.202
1

29,41

Počet
teoretických
přednášek /
množství / 6,
Minimální
počet
profesionálníc
h
lektorů/předná
šejících /
osoba / 3 /
Počet
praktických
přednášek /
množstvi / 10,
Počet
zúčastněných /
osoba / 80

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

1.5.2021 /
23.12.202
1

50,00
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2
8

Zrnko
naděje, z.s. /
22733817 /
spolek

Jílovec
ká 191,
513 01
Semily

Nazahradě

37.50
0

69,44

Účastník
programu /
osoba / 10,
Publicita /
článek / 2

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

1.4.2021 /
20.12.202
1

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše podpořenými žadateli v rámci:
a) programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany,
b) programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 363/21/ZK
Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programu 9.3 „Podpora osob se zdravotním postižením“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 „Zdravotnictví“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 400.000 Kč, včetně povinných příloh k
předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit Vyhlášení
programu č. 9.3 „Podpora osob se zdravotním postižením“ v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 400.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 01. 09. 2021
USNESENÍ č. 364/21/ZK
Program Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.8 „Podpora dodatečné instalace akumulační
nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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nový program Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.8 „Podpora dodatečné instalace akumulační
nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“ a jeho účel, kterým je podpora dodatečné instalace
akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje
požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5
a kotle s ekodesignem
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova zajistit další činnosti vedoucí k
vyhlášení programu pro rok 2022.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 365/21/ZK
Závazek předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
závazek předpokládané výše předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého
kraje IV“ Libereckým krajem do výše 5.390.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021-2023 v případě,
že danému projektu bude schválena dotace z Operačního programu Technická pomoc
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 366/21/ZK
Závazek předfinancování programu na podporu provozu venkovských prodejen
„OBCHŮDEK 2021+“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
předfinancování 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+“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 29. 10. 2021
USNESENÍ č. 367/21/ZK
Zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy Regiotex
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy Regiotex bez finančního příspěvku
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další kroky, potřebné k zapojení
Libereckého kraje do platformy Regiotex.
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Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 368/21/ZK
Projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů Libereckého kraje
Zastupitelstvo 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.
USNESENÍ č. 369/21/ZK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obce Příkrý
a Krásný Les
Zastupitelstvo 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. 270/21/ZK ze dne 22. 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. 270/21/ZK ze dne 22. 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, zajistit vyrozumění příjemců dotací
obec Příkrý a Krásný Les o změnách v projektech.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 370/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení
automobilu“ do výše 140.000 Kč v roce 2021,
b)

předpokládané předfinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“
Libereckým krajem do výše 1.260.000 Kč v roce 2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2022
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USNESENÍ č. 371/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/21 – ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje
2021“ a finanční dar za ocenění
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/21, kterým se snižují nerozepsané rezervy v
rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství (Výrobek roku –
finanční dar jako ocenění v soutěži) v celkové výši 325.000 Kč a současně se navyšují, zavádí
nové specifické ukazatele v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a
zemědělství (Výrobek roku – finanční dar jako ocenění v soutěži) v celkové výši 325.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2021“
výrobkům uvedeným níže v tabulce,
3)

použití označení „Výrobek roku 2021 Libereckého kraje“, „Nejlepší výrobek roku 2021
Libereckého kraje – 1. místo“, „Nejlepší výrobek roku 2021 Libereckého kraje – 2. místo“,
„Nejlepší výrobek roku 2021 Libereckého kraje – 3. místo“, „Výrobek roku 2021 Libereckého
kraje - Přínos ke zdravému životnímu stylu“ a loga Libereckého kraje na obalu výrobků
uvedených níže v tabulce,

rozhoduje
o poskytnutí finančního daru níže uvedeným příjemcům dle návrhu na ocenění jejich výrobků v
soutěži „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2021“ ve výši:
VÝROBEK ROKU 2021 LIBERECKÉHO KRAJE

kategorie

název výrobku

výrobce / IČ

Masné výrobky

Učňovské vepřové
maso

Střední škola hospodářská a Střední škola
lesnická, p.o.,
hospodářská a
82554
lesnická, p.o.

25.000 Kč

Mléko a mléčné
Smetanový zákys
výrobky

Mléko Jeřmanice s.r.o.,
09267841

Mléko Jeřmanice
s.r.o.

25.000 Kč

Pekařské
výrobky

Pšenično-žitný
chleba DOK

Nordbeans s.r.o.,
4327250

Nordbeans s.r.o.

25.000 Kč

Cukrářské
výrobky

Pralinka s
Pavla Pospíšilová,
jahodovou náplní v
9524878
mléčné čokoládě

Pavla Pospíšilová

25.000 Kč

Alkoholické
nápoje

Medovina akátová

Miloš Zástěra

25.000 Kč

Miloš Zástěra,
65070119
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Nealkoholické
nápoje

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

Moštovna Lažany,
výroba nápojů spol.
s. r.o.

25.000 Kč

Ovoce
a zelenina

Povidla švestková

Martina Papežíková DobroTY z Ráje,
75775051

Martina Papežíková
- DobroTY z Ráje

25.000 Kč

Biopotraviny

Filounský BIO
jogurt bílý

Martin Šourek, Farma
Filoun,
60255838

Martin Šourek,
Farma Filoun

25.000 Kč

Ostatní

Med od Nojmíků

Pavel Neumaier,
72651512

Pavel Neumaier

25.000 Kč

NEJLEPŠÍ VÝROBEK ROKU 2021 LIBERECKÉHO KRAJE

celkové pořadí

název výrobku

výrobce, IČ

sídlo

1. místo

Povidla švestková

Martina Papežíková DobroTY z Ráje,
75775051

Mašov 223,
Turnov, 51101

35.000 Kč

2. místo

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

Lažany 71,
Lažany, 46345

25.000 Kč

3. místo

Pšenično-žitný
chleba DOK

1. Máje 868/11,
Liberec, 46001

15.000 Kč

Nordbeans s.r.o.,
4327250

finanční dar

VÝROBEK ROKU 2021 LIBERECKÉHO KRAJE
- PŘÍNOS KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

název výrobku

výrobce, IČ

Smetanový zákys

Mléko Jeřmanice s.r.o.,
09267841

a ukládá
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1)

2)
3)

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet
Libereckého kraje na rok 2021,
Termín: 30. 09. 2021
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předat vítězným výrobcům ocenění,
Termín: 28. 08. 2021
Václavu Židkovi členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, smlouvy o poskytnutí finančního daru
k podpisu.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 372/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace
v r. 2021 příjemci obec Vítkovice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/21, kterým se upravují výdaje v kapitole 932 08 Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Kofinancování výstavby a
obnovy VHI - Vítkovice, Velký Valtinov, Okna, Mrklov o částku 1.011.559,89 Kč,
b) navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
1.011.559,89 Kč, zavedením nového specifického ukazatele „Rozšíření vodovodu v obci
Vítkovice – Vurmovka“ ve výši 1.011.559,89 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod Libereckého
kraje, ve výši 1.011.559,89 Kč níže uvedenému příjemci na akci do výše:
Název
příjemce

Obec
Vítkovice

IČ

00276260

Adresa/sídlo

č.p. 243
512 38
Vítkovice

Název projektu

Rozšíření vodovodu
v obci Vítkovice –
Vurmovka

Parametry

Dotace v max.
výši Kč (%
podíl na
způsobilých
výdajích
projektu)

Výstavba vodovodu
– 1,16 km

1.011.559,89
(18,125 %)

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Vítkovice, se sídlem Vítkovice 243;
512 38 Vítkovice, IČ 00276260 na projekt pod názvem „Rozšíření vodovodu v obci Vítkovice –
Vurmovka“, č. OLP/2558/2021
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok
2021,
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2.

Termín: 30. 09. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – Fondu ochrany vod Libereckého kraje k podpisu Václavu Židkovi, členu
rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství, po jejich schválení v
zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 373/21/ZK
Záměr zapojení Libereckého kraje do kofinancování výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury obce Vrchovany a města Hodkovice n. M. v roce 2022
Zastupitelstvo 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,
schvaluje
záměr 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)
Obec Vrchovany
00673081
Město Hodkovice
nad Mohelkou
00262820

Kanalizace
a
ČOV
Vrchovany
Hodkovice nad Mohelkou,
Jílové – kanalizace a ČOV

3.600.000 Kč (s DPH – neplátci DPH)
(10 %)
3.600.000 Kč (bez DPH – plátci DPH
uplatňující odpočet na vstupu)
(10 %)

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, začlenit 7.200.000 Kč do návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu LK, do Fondu ochrany vod pro rok 2022.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 374/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v r. 2021 příjemci Regionální agrární rada
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a
zemědělství 2021, příjemci Regionální agrární rada Libereckého kraje, IČO: 70944237, se sídlem U
Nisy 745/6, 460 07, Liberec 3 ve výši 663.000 Kč na projekt „Realizace osvětových a vzdělávacích
akcí z agrární oblasti“,
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schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2696/2021 uzavíranou mezi Regionální agrární radou
Libereckého kraje, IČO: 70944237, se sídlem U Nisy 745/6, 460 07, Liberec 3 a Libereckým
krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství k podpisu Václavu Židkovi, členu rady kraje, pověřenému
řízením resortu životního prostředí a zemědělství, po jejím schválení v zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 375/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/21 – úprava ve výdajových kapitolách odboru
Životního prostředí a zemědělství k soutěži „Zlatá popelnice 2020“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/21, kterým se snižují výdaje v rámci kapitoly 914 08 –
Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové výši 220.000 Kč, a to u rozpočtového
ukazatele „Projekt I – Intenzifikace odděleného sběru“ a současně se navyšují výdaje v kapitole
91708 – Transfery o částku celkem 220.000 Kč, a to zavedením nových specifických ukazatelů –
Zlatá popelnice 2020 - finanční dar jako ocenění v soutěži
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2021.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 376/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/21 - úprava ve výdajových kapitolách odboru
Životního prostředí a zemědělství k protipovodňovým opatřením na Lužické Nise
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/21, kterým se upravují výdaje v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti celkem o částku 774.227 Kč, a to u
- dílčího ukazatele Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, rozpočtový ukazatel
Provozní potřeby – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta o částku 430.000 Kč,
- dílčího ukazatele Rozvoj zemědělství, rozpočtový ukazatel Provozní potřeby –
zemědělství o částku 60.000 Kč,
- dílčího ukazatele Ochrana ovzduší, rozpočtový ukazatel Posudky, měření emisí a imisí o
částku 14.227 Kč,
- dílčího ukazatele Vodní hospodářství celkem o částku 170.000 Kč, a to u rozpočtových
ukazatelů Odborné posudky o částku 80.000 Kč, Činnost a školení povodňového orgánu o
částku 50.000 Kč, Vzdělávání a metodická pomoc o částku 10.000 Kč, Aktualizace
Povodňového plánu LK o částku 30.000 Kč,
- dílčího ukazatele Lesní hospodářství, myslivost, rybářství celkem o částku 100.000 Kč, a
to u rozpočtových ukazatelů Myslivecká konference o částku 75.000 Kč, Vzdělávání a
metodická pomoc o částku 25.000 Kč,
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b)

c)

snížením výdajů v kapitole 917 08 Transfery celkem o částku 168.000 Kč, a to u
specifického ukazatele Rozvoj zemědělství, Zajišťování akcí v oblasti zemědělství a
potravinářství – regionální agrární rada LK,
navýšením výdajů v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje o částku 924.227 Kč, a to
zavedením nového specifického ukazatele Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření obcí na Lužické Nise

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 377/21/ZK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 46 – (i) Město Hrádek nad
Nisou, místní část Dolní Sedlo - vodovod
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu 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,
informovat město Hrádek nad Nisou o usnesení Zastupitelstva kraje.
Termín: 17. 09. 2021
USNESENÍ č. 378/21/ZK
Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na zajištění a provoz
odbavovacího zařízení pro autobusy v MHD Česká Lípa
Zastupitelstvo 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“,
schvaluje
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, 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,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na náklady spojené se zajištěním a servisem odbavovacích
zařízení pro autobusy zajišťující veřejnou osobní linkovou dopravu na území příjemce v IDOL do
výše 2.972.500 Kč:
00260428
IČ
Město Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka 1,
Příjemce dotace/
470 36 Česká Lípa
žadatel/sídlo
Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy
Název projektu
zajišťující veřejnou osobní linkovou dopravu
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MHD Česká Lípa v IDOL
Zapojení linek MHD Česká Lípa do IDOL v souladu s dokumentem
Účel projektu
„Technická specifikace odbavovacích zařízení v IDOL“
Zajištění a provoz odbavovacího zařízení v IDOL, vč. požadovaného
rozvoje software odbavovacího systému z důvodu zapojení
Název parametru projektu
odbavovacího zařízení do IDOL
rok
Měrná jednotka
7,25
Hodnota parametru
Celkové plánované
2.972.500
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na nákladech
100
projektu (%)
2.972.500
Max. výše dotace (Kč)
neinvestice
Investice/
neinvestice
od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2029
Termín realizace projektu
schvaluje
smlouvu 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, informovat o
přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace,
2.

3.

Termín: 10. 09. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
smlouvu o spolupráci na „Zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy zajišťující
veřejnou osobní linkovou dopravu MHD Česká Lípa v IDOL“ č. OLP/2712/2021 hejtmanovi
kraje, k podpisu,
Termín: 30. 09. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí účelové dotace 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“.
Termín: 30. 09. 2021

USNESENÍ č. 379/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/21 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v
kapitole 917 06 - Transfery; dotace v oblasti dopravy - Jablonec nad Jizerou
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje města Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad
Jizerou č.p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ 00275778, na projekt pod názvem „Úprava
(rekonstrukce) stávající části cyklotrasy č.8 v městské části Stromkovice“,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 238/21, kterým se:
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1.

navyšují příjmů kraje v celkové výši 540.843 Kč:
a) vybrané za prodej pozemků ve výši 348.616 Kč,
b)

2.

z vratek z vyúčtování záloh minulých let od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve výši
188.802 Kč,
c) vybrané za náklady řízení ve výši 3.425 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství u akce „Úprava
cyklotrasy č. 8 v městské části Stromkovice“ ve výši 540.843 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže uvedenému
žadateli o dotaci na projekt ve výši 540.843 Kč
00275778
IČ
Příjemce
dotace/ Město Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 277, 512 43
Jablonec nad Jizerou
žadatel/sídlo
Úprava (rekonstrukce) stávající části cyklotrasy č.8 v městské části
Název projektu
Stromkovice.
Oprava úseku místní komunikace v městské části Stromkovice, která
Účel projektu
je součástí významné cyklotrasy na území KRNAP č. 8.
Název parametru projektu Rekonstrukce úseku místní komunikace
m2
Měrná jednotka
2760
Hodnota parametru
Celkové
plánované
1.081.686
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na nákladech
50
projektu (%)
540.843
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice neinvestice
1. 9. 2021 – 15.12. 2021
Termín realizace projektu
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2596/2021 na projekt
pod názvem „Úprava (rekonstrukce) stávající části cyklotrasy č.8 v městské části Stromkovice“,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 277, 512
43 Jablonec nad Jizerou, IČ 00275778
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat o
přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace,
2.

Termín: 08. 09. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2596/2021,

3.

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2021.
Termín: 30. 09. 2021
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USNESENÍ č. 380/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 264/21 - úprava výdajů v kapitole 926 06; revokace
části usnesení č. 938/21/RK a č. 287/21/ZK poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 287/21/ZK ze dne 22. 6. 2021, a to v části 1., kde zastupitelstvo kraje rozhodlo o
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Doprava, PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY Statutárnímu městu Jablonec nad
Nisou max. do výše 1.718.722 Kč
1.
Poř. číslo
00262340
IČO
Příjemce
Statutární město Jablonec nad Nisou
dotace/
žadatel/sídlo
Název
Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května – silnice I/14
projektu
převedení cyklistické dopravy mimo hlavní dopravní tepnu v ul. Podhorská,
Účel projektu realizací projektu v úseku ul.5.května – silnice I/14, stavba je součástí cyklotrasy
ODRA-NISA
Název
délka úseku cyklotrasy
parametru
projektu
Měrná
km
jednotka
Hodnota
2,95
parametru
Celkové
plánované
3.437.544
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
50
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
1.718.722
dotace (Kč)
Investice/
investice
neinvestice
Termín
22.4.2021 – 30.7.2021
realizace
projektu
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 264/21, kterým se v kapitole 926 06 - Dotační fond, odbor
silničního hospodářství:
1. snižují výdaje u nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši 50 Kč,
2. navyšují výdaje u akce „Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“ ve výši 50
Kč,
rozhoduje
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o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Doprava, PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY - Podpora výstavby a
rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným
provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty a terénních cyklistických stezek Libereckého kraje
Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou max. do výše 1.718.772 Kč
1.
Poř. číslo
00262340
IČO
Příjemce
Statutární město Jablonec nad Nisou
dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května – silnice I/14
převedení cyklistické dopravy mimo hlavní dopravní tepnu v ul. Podhorská,
realizací
projektu v úseku ul.5.května – silnice I/14 , stavba je součástí cyklotrasy
Účel projektu
ODRA-NISA
Název
délka úseku cyklotrasy
parametru
projektu
Měrná
km
jednotka
Hodnota
2,95
parametru
Celkové
plánované
3.437.544
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
50
nákladech
projektu (%)
Max. výše
1.718.772
dotace (Kč)
Investice/
investice
neinvestice
Termín
12. 7. 2021 – 30. 6. 2022
realizace
projektu
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2021,
2.

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat o
přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace,

3.

Termín: 15. 09. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy, dle schváleného vzoru s příjemcem dotace Statutární město Jablonec nad
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Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, po
rozhodnutí o poskytnutí dotace zastupitelstvem kraje.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 381/21/ZK
Písemné informace
a)
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 2. 6. 2021 do
17. 8. 2021
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12., a 13., zasedání rady kraje; na 10.
a 11. mimořádném zasedání rady kraje
c)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje a na 12.
mimořádném zasedání rady kraje
d)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2021
e)
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období
listopad 2020 - červenec 2021
f)
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních
výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za prosinec 2020 – červen 2021
g)
Revokace části usnesení č. 1103/21/mRK ze dne 25. 6. 2021, poskytnutí finančního daru
HZS LK
h)
Výroční zpráva akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2020 a
účetní závěrka společnosti za rok 2020
i)
Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdraví
obyvatel Libereckého kraje – současná situace
j)
Informace - zápis z jednání valné hromady akcioné společnosti Krajská nemocnice
Liberec, a.s., konané dne 25. 6. 2021
k)
Informace o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním
ředitelstvím ve věci projektu IP 1 - Služby sociální prevence v LK – dotace č. OPLZZZS22_12/2009
l)
Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích“ v
průběhu realizace
m)
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti za rok 2020
n)
Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí
finančních darů vítězným kronikářům
o)
Informace o zahraničních pracovních cestách
členů Rady a Zastupitelstva
Libereckého kraje za období 1. 1. – 30. 6. 2021
p)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – vstup ARR do společnosti nullspaces, s.r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
písemné informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 2. 6. 2021 do 17. 8.
2021,
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12., a 13., zasedání rady kraje; na 10. a 11.
mimořádném zasedání rady kraje,
c)
d)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje a na 12. mimořádném
zasedání rady kraje,
Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2021,

66

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.08.2021
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období listopad
2020 - červenec 2021,
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje za prosinec 2020 – červen 2021,
Revokace části usnesení č. 1103/21/mRK ze dne 25. 6. 2021, poskytnutí finančního daru HZS
LK,
Výroční zpráva akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2020 a účetní
závěrka společnosti za rok 2020,
Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel
Libereckého kraje – současná situace,
Informace - zápis z jednání valné hromady akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec,
a.s., konané dne 25. 6. 2021,
Informace o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním ředitelstvím ve
věci projektu IP 1 - Služby sociální prevence v LK – dotace č. OPLZZ-ZS22_12/2009,

l)

Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích“ v průběhu
realizace,
m) Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti za rok 2020,
n) Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí finančních
darů vítězným kronikářům,
o)
p)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje
za období 1. 1. – 30. 6. 2021,
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o. – vstup ARR do společnosti nullspaces, s.r.o.

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

…..………………………………..
Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana

V Liberci dne 6. 9. 2021
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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