Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 7. 9. 2021
USNESENÍ č. 1411/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 908/21/RK, 1000/21/RK, 1001/21/RK, 1002/21/RK, 1003/21/RK,
1004/21/RK, 1005/21/RK, 1020/21/RK, 1021/21/RK, 1022/21/RK, 1023/21/RK, 1024/21/RK,
1036/21/RK, 1045/21/RK, 1055/21/RK, 1060/21/RK, 1064/21/RK, 1069/21/RK, 1074/21/RK,
1076/21/RK, 1081/21/RK, 1084/21/RK, 1094/21/RK, 1096/21/RK, 1100/21/RK, 1102/21/RK,
1103/21/mRK, 1107/21/RK, 1113/21/RK, 1114/21/RK, 1115/21/RK, 1119/21/RK, 1129/21/RK,
1130/21/RK, 1137/21/RK, 1141/21/RK, 1143/21/RK, 1149/21/RK, 1150/21/RK, 1151/21/RK,
1153/21/RK, 1157/21/RK, 1161/21/RK, 1162/21/RK, 1164/21/RK, 1167/21/RK, 1171/21/RK,
1173/21/RK, 1179/21/RK, 1185/21/RK, 1186/21/RK, 1188/21/RK, 1191/21/RK, 1197/21/RK,
1200/21/RK, 1203/21/RK, 1204/21/RK, 1211/21/RK, 1213/21/RK, 1215/21/RK, 1220/21/RK,
1224/21/RK, 1233/21/RK, 1234/21/RK, 1238/21/RK, 1239/21/RK, 1240/21/RK, 1241/21/RK,
1243/21/RK, 1245/21/RK, 1250/21/RK, 1251/21/RK, 1259/21/RK, 1261/21/RK, 1262/21/RK,
1264/21/RK, 1265/21/RK, 1266/21/RK, 1267/21/RK, 1269/21/RK, 1273/21/RK, 1274/21/RK,
1276/21/RK, 1279/21/RK, 1287/21/RK, 1295/21/RK, 1302/21/RK, 1307/21/RK, 1312/21/RK,
1324/21/RK, 1327/21/RK, 1334/21/RK, 1337/21/RK, 1338/21/RK, 1340/21/RK, 1343/21/RK,
1347/21/RK, 1348/21/RK, 1349/21/RK, 1352/21/RK, 1354/21/RK, 1357/21/RK, 1358/21/RK,
1362/21/RK, 1364/21/RK, 1365/21/RK, 1367/21/RK, 1368/21/RK, 1369/21/RK, 1374/21/RK,
1378/21/RK, 1392/21/RK, 1395/21/RK, 1396/21/RK, 1397/21/RK, 1408/21/RK, 1410/21/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1158/21/RK z 31. 8. 2021 na 7. 9. 2021,
- 1246/21/RK z 31. 8. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1254/21/RK z 15. 8. 2021 na 30. 9. 2021,
- 1311/21/RK z 15. 8. 2021 na 31. 8. 2021.
USNESENÍ č. 1412/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů usnesení č.
- 285/21/ZK z 31. 7. 2021 na 30. 9. 2021,
- 296/21/ZK ad 2) z 31. 8. 2021 na 31. 10. 2021,
vypouští
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ze sledování usnesení č. 154/21/ZK, 156/21/ZK, 198/21/ZK, 205/21/ZK, 220/21/ZK, 227/21/ZK,
235/21/ZK, 236/21/ZK, 247/21/ZK, 261/21/ZK, 268/21/ZK, 275/21/ZK, 276/21/ZK, 278/21/ZK,
279/21/ZK, 281/21/ZK, 282/21/ZK, 284/21/ZK, 288/21/ZK, 301/21/ZK, 304/21/ZK, 305/21/ZK,
310/21/mZK, 313/21/mZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1413/21/RK
Vyhodnocení 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 8. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 8. 2021 s tím,
že z průběhu zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu nevyplynuly pro členy rady kraje
žádné konkrétní úkoly.
USNESENÍ č. 1414/21/RK
Příprava 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 21. 9. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 9. 2021.
USNESENÍ č. 1415/21/RK
Rozpočtové opatření č. 280/21, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 280/21, 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 žadatelům
o záštitu s finanční podporou na jimi pořádané akce, a to ve výši
Žadatel
Asociace
romských
představitelů
Libereckého
kraje, z.s.

IČO/datum
narození

063 51 131

Sídlem/bytem

Akce/účel

Hodnota
Název
Měrná
Max. výše finanční
parametr
parametru jednotka
podpory
u

MDR 2021 (oslavy Doba
Prosečská 8, 468 04
Mezinárodního dne konání
Proseč nad Nisou
Romů)
akce

Česká hasičská
jednota –
Zdislava č. p. 10,
hasičský sbor 227 16 696 463 53
Podještědí

Doba
13. ročník hasičské
konání
noci pod Ještědem
akce

2

Den

1

10.000 Kč

Den

2

20.000 Kč
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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 o záštitu s finanční podporou
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 k podpisu,
2)

Termín: 30. 10. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 280/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021

USNESENÍ č. 1416/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2247/2021 s Městem Chrastava
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871, o prodloužení termínu
ukončení projektu „Oprava vozidla TATRA 815“, na jehož realizaci byla schválena dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 248/21/ZK ze dne
22. 6. 2021,
souhlasí
1. s prodloužením termínu ukončení projektu „Oprava vozidla TATRA 815“ Města Chrastava
z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 2. 2022 na 19. 2. 2023,
2.

s dodatkem č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/2247/2021 na realizaci projektu „Oprava vozidla TATRA 815“, uzavřené mezi Městem
Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871 a Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje „Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2247/2021 s Městem Chrastava“ k projednání.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1417/21/RK
Veřejná zakázka „Restaurování - podsbírka Sádra - plastiky (Záchrana pokladů z depozitářů)“
– Část 1 – Plastiky ze sádry – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OLP/1116/2021, uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem
a MgA. Tereza Korbelová,
Dřísy, IČO 88531937, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 14.200 Kč bez DPH, tedy 16.330 Kč včetně DPH
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1418/21/RK
Veřejná zakázka „Restaurování - podsbírka Prapory (Záchrana pokladů z depozitářů)“
- revokace usnesení o zahájení ZŘ a zahájení ZŘ
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 1384/21/RK ze dne 17. 8. 2021 o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky
„Restaurování - podsbírka Prapory (Záchrana pokladů z depozitářů)“ ve zjednodušeném podlimitním
řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Prapory (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1 komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2 hodnotící komisi ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea
v Liberci,
schvaluje
2 závazný návrh smlouvy o dílo OLP/2878/2021
1 text „Zadávací dokumentace“
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 1419/21/RK
Program na podporu provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Programem na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje „OBCHŮDEK
2021+“ a jeho účelem, kterým je podpora podnikatelského prostředí zaměřená na obslužnost
venkova formou dotace na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen v obcích
do 1 000 obyvatel, nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1 000
obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající
do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků
v nespecializovaných prodejnách,
2) s vyhlášením a podmínkami Programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého
kraje „OBCHŮDEK 2021+“ s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1420/21/RK
Rozpočtové opatření č. 293/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o neposkytnutí dotací a změny rozhodnutí z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 293/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 35.293,50 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a
to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
v úhrnné výši 35.293,50 Kč na základě jedné změny schváleného projektu a zbylých prostředků
z vyúčtování jednoho již zrealizovaného projektu,
2)

zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 35.293,50 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“,
rozhoduje
o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů níže uvedeným žadatelům, z důvodu nesplnění
kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného programu:
Reg.
číslo

Jméno žadatele

Datum
narození
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2616

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

2622

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

2634

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2635

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

2646

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2649

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2659

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2660

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2661

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2665

původní kotel je s automatickým
přikládáním
nemovitost, na kterou je dotace
požadována, nesplňuje definici „rodinného
domu“

2668

2673

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

2674

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

2675

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

2676

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

2677

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

schvaluje
1) změnu usnesení č. 1305/21/RK ze dne 3. 8. 2021 v části „zdroj vytápění“ u níže uvedeného
příjemce zařazeného v zásobníku projektů takto:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

2522
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2)

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
14.05.2021 - 11.11.2022

změnu usnesení č. 1180/21/RK ze dne 13. 7. 2021 v části „zdroj vytápění“, „výše poskytnuté
dotace“ a „podíl na celkových výdajích“ u níže uvedeného příjemce takto:

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

2160
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
12.02.2021 - 12.08.2022

3)

dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1746/2021, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
adresa trvalého bydliště:
datum narození:
a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna nového otopného zařízení. Procentní podíl dotace 80% ani výše dotace
107.500 Kč se nemění.

4)

zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:

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

2613
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.05.2021 - 23.11.2022

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

2614
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.05.2021 - 24.11.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2615
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
27.05.2021 - 24.11.2022

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

2617
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
27.05.2021 - 24.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2618
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
96000 Kč
80 %
27.05.2021 - 24.11.2022

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

2619
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
27.05.2021 - 24.11.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2620
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
27.05.2021 - 24.11.2022

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

2621
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
27.05.2021 - 24.11.2022

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

2623
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
27.05.2021 - 24.11.2022

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

2624
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
27.05.2021 - 24.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

2625
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
27.05.2021 - 24.11.2022

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

2626
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
108000 Kč
80 %
27.05.2021 - 24.11.2022

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

2627
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
28.05.2021 - 25.11.2022

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

2628
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.05.2021 - 25.11.2022

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

2629
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
104000 Kč
80 %
28.05.2021 - 25.11.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2630
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
28.05.2021 - 25.11.2022

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

2631
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
28.05.2021 - 25.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2632
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
28.05.2021 - 25.11.2022

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

2633
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.05.2021 - 25.11.2022

Registrační číslo žadatele

2636
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.05.2021 - 25.11.2022

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

2637
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.05.2021 - 25.11.2022

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

2638
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
111520 Kč
80 %
29.05.2021 - 26.11.2022

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

2639
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
29.05.2021 - 26.11.2022

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

2640
Kondenzační kotel na zemní plyn
71250 Kč
75 %
29.05.2021 - 26.11.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2641
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.05.2021 - 26.11.2022

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

2642
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.05.2021 - 26.11.2022

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

2643
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
29.05.2021 - 26.11.2022

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

2644
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
29.05.2021 - 26.11.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2645
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
29.05.2021 - 26.11.2022

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

2647
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
30.05.2021 - 27.11.2022

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

2648
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
30.05.2021 - 27.11.2022

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

2650
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
30.05.2021 - 27.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2651
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
30.05.2021 - 27.11.2022

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

2652
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
30.05.2021 - 27.11.2022

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

2653
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
30.05.2021 - 27.11.2022

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

2654
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
30.05.2021 - 27.11.2022

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

2655
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
30.05.2021 - 27.11.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2656
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
30.05.2021 - 27.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2657
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2658
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2662
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2663
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2664
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2666
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2667
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2669
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2670
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2671
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2672
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2678
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2679
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
31.05.2021 - 28.11.2022

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

2680
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat smlouvu o poskytnutí
dotace podle vzoru schváleného usnesením č. 1180/21/RK, schválený dodatek ke smlouvě
a informovat úspěšné a neúspěšné žadatele o přijatém usnesení,
2.

Termín: 15. 10. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 293/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021

USNESENÍ č. 1421/21/RK
Rozpočtové opatření č. 294/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 294/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 120.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
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2)

– NZÚ“ v úhrnné výši 46.824,35 Kč, na základě zbylých prostředků z vyúčtování třech
již zrealizovaných projektů
snížením nerozepsaných rezerv o částku 73.175,65 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“,

3)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 120.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 120.000 Kč
níže uvedenému žadateli, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2174
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
15.02.2021 - 15.08.2022

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

Termín: 15. 10. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízením rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 294/21
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021

USNESENÍ č. 1422/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.6 - Podpora místní agendy 21
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 287/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů v úhrnné výši 655.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.6 – Podpora místní agendy 21 ve výši
655.000 Kč,
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b)
c)
2.

navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.6 – Podpora
místní Agendy 21 ve výši 493.370 Kč,
navýšením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel ve výši 161.630 Kč,

s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v úhrnné výši
493.370 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na

1
25405080
MCU KOLOSEUM, o.p.s., Liberec
Kampaň Světový den srdce 2021 - III. ročník
Osvětová zdravotnická kampaň Světový den srdce 2021 - realizace
přednáškového turné, workshopů z oblasti moderní kardiologie, poskytování
první pomoci a zdravého životního stylu a další doprovodné aktivity pro širokou
veřejnost v rámci Lib. kraje.
Uspořádání osvětové preventivní zdravotní akce SDS 2021 - den - 1;
Přednáškové turné včetně workshopů - hod. - 20; Doprovodné aktivity - ks - 4
405.700

17,26

70.000
1.9.2021 – 30.11.2021

2
00672050
Obec Hlavice, Hlavice
ZA HLAVICKO KRÁSNĚJŠÍ
Hlavním cílem je zapojení občanů do péče o prostor k životu pod heslem Den
Země, omezení nevhodného odhazování odpadků, třídění a snížení odpadu
vůbec. Péče o zeleň, cesty, chodníky a pěšiny. Projekt chce zároveň spojit,
seznámit, stmelit obyvatele.
občerstvení - osoba - 50; ošetření stromů - ks - 3; spotřební materiál - ks - 100;
propagační předměty - ks - 50
25.200

70
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nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na

17.640
1.4.2021 - 30.6.2022

3
27011721
MAS Achát z.s., Jenišovice
Místní agenda s MASkou
Účelem projektu je zvýšit povědomí o akci Čistá řeka Jizera a doplnit ji
vzdělávací akcí (exkurze) „Kam s ním?, kdy seznámíme obyvatele jak se
odpad dále třídí, zpracovává či recykluje. Zároveň posílíme spolupráci MAS LK
a Středočechů.
Propagace akce( Reflexní vesty) - ks - 300; Materiál k výrobě propagace
(filament) - ks - 10; Materiál k výrobě propagace (placky) - ks - 300; Občerstvení
pro účastníky - účastníci - 300; Kam s ním - exkurze - ks - 1
69.750

69,97

48.800
1.7.2021 - 30.6.2022

4
70229724
Mikroregion Podkozákovsko, Koberovy
Jak na MA21 pod Kozákovem?! III
Projekt je zaměřen na prohloubení povědomí občanů Mikroregionu
Podkozákovsko o MA21. Cílí na setkávání občanů s možností načerpání
nových informací, příkladů dobré praxe. Propojení NNO, veřejného a
soukromého sektoru i dobrovolníků.
Za MA21 - příklady dobré praxe - ks - 1; Aktivity MA 21 - ks - 4
100.000

70
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nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

70.000
1.7.2021 - 30.6.2022

5
26672472
Sdružení TULIPAN, z. s., Liberec
S TULIPANem blíže duši
Účelem projektu je osvěta a prevence duševních onemocnění jako součást
zdravého životního stylu mladistvých. Aktivity projektu povedou k podpoře
duševního zdraví mladistvých.
Počet besed - akce - 2; Destigmatizační výstava roll-upů - putovní výstava výstava - 2; Letáky - kus - 2000; Brožury - kus - 500
37.100

65,85

24.430
1.7.2021 - 30.6.2022

6
46744959
Obec Jeřmanice, Jeřmanice
Den Země Jeřmanice 21-22
Osvětová kampaň zaměřená na úklid obce- úklid veřejných prostranství. V
rámci akce proběhne brigáda na úklid obce, při které se snažíme zapojit občany
do dění v obci a vést je k odpovědnosti za to, jak naše obec vypadá.
truhlíky závěsné včetně osázení - ks - 2; stromové kůly - ks - 6; kokosová síť
hřiště - ks - 1; údržba záhonu u nádrže - ks - 1; občerstvení brigádníků - ks - 40
52.000

69,24
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

36.000
1.4.2021 - 30.6.2022

7
00263168
Obec Rynoltice, Rynoltice
Rynoltice - Máme to ve vlastních rukách II.
Účelem celého projektu je především osvětou a motivací rozšířit mezi občany
povědomí o tom, jak předcházet vzniku odpadu, a tím snižovat množství
směsného komunálního odpadu.
Plastový kelímek pro opětovné použití - ks – 1.000
30.000

70

21.000
1.7.2021 - 30.6.2022

8
00276227
Město Turnov, Turnov
Zdravé město Turnov
Podpora aktivit směřujících k participaci veřejnosti formou setkávání, el.
nástrojů, kampaní, spolupráce s NNO, participativního rozpočtu, spolupráce na
tvorbě strategických dokumentů obce.
Participativní rozpočet Tvoříme Turnov - vyhlášení - 2; Mobilní rozhlas - týdenní
zpravodajství - počet - 40; Přenos jednání zastupitelstva města - přenos - 10;
Vzdělávací akce, kulaté stoly - akce - 8; Aktivity parlamentu mládeže - aktivita 1; Realizace kampaní - kampaň - 5; Akce k udržitelnému rozvoji - akce - 5;
Setkání / živá vysílání starosty s občany - akce - 6
181.000

38,68
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

70.000
1.4.2021 - 30.6.2022

9
00854859
Sředisko volného času Sluníčko, příspěvková organizace, Lomnice nad
Popelkou
Naše město
Projekt je zaměřen na osvětové kampaně, akce a aktivity směřující k
udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví pro širokou veřejnost. Zaměřuje se na
zkvalitnění práce Mládežnického parlamentu v Lomnici nad Popelkou a na
mezigenerační aktivity.
akce - počet - 4; počet účastníků - počet - 380
70.000

47,15

33.000
1.5.2021 - 30.6.2022

10
00275808
Město Jilemnice, Jilemnice
Evropský týden mobility v Jilemnici
Uspořádání tradiční osvětové kampaně v Jilemnici - Evropský týden mobility v
termínu od 16. 9. - 22. 9. 2021 na téma „Cestovat zdravě = cestovat udržitelně“.
Kampaň Evropský týden mobility - počet - 1
80.000

70

56.000
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Termín
realizace
projektu

1.5.2021 - 31.12.2021

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

11

Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

3.

46744924
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace, Liberec
Rozvíjení občanské angažovanosti členů žákovského parlamentu na ZŠ Lesní,
Liberec
Chceme podpořit činnost parlamentu a zvýšit kvalitu fungování při přípravě a
realizaci akcí v rámci školy i v jejím okolí, zejména v péči o lesík pod Botanickou
zahradou ve spolupráci se ZOO Liberec.
Harmonizační kurz - dny - 3; workshop - ks - 1; Podpořené osoby-členové ŽP osoba - 28; 2odpolední akce pro Školní klub-podpořené osoby - osoba - 70; 2
odpolední brigády na úpravu okolí Ludwigova pramene a okolí školy - osoba 30
66.500

69,93

46.500
1.9.2021 - 30.6.2022

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.6 Podpora místní Agendy 21 níže
uvedeným subjektům z důvodu nesouladu podané žádosti s podmínkami vyhlášenými
v programu:
poř.
č.

12

13

Název
žadatele /
příjemce

Institut pro
udržitelný
rozvoj o. p. s.
Rada seniorů
České
republiky,
Krajská rada
seniorů

IČ

Název projektu
Důvod nesouladu

Nástroj pro transparentnost
veřejných zakázek –
podrobná data pro mapu
025868 investic Libereckého kraje a
94 jejich struktura

Žádost o dotaci naplňuje
znaky veřejné zakázky na
služby. Mezi příjemcem
dotace a poskytovatelem
dotace by nastal
dodavatelsko odběratelský vztah,
protože poskytovatel
dotace -Liberecký kraj by
byl odběratelem výstupů
projektu, ale i řešitelem.

044505
15 Nikdo by neměl být sám

zaslání žádosti datovou
schránkou po termínu pro
podání žádostí
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Libereckého
kraje p.s.

4.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.6 – Podpora místní Agendy 21, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem
a shora uvedenými příjemci

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/21 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 ke schválení,
2.

Termín: 21. 09. 2021
poskytnutí/neposkytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
Termín: 21. 09. 2021

USNESENÍ č. 1423/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a
tradičních řemesel
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 288/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů v úhrnné výši 1.647.627,15 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
a)
b)
2.

snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel ve výši 1.647.627,15 Kč,
navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2. 5
– Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.647.627,15 Kč,

s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel v úhrnné výši 1.647.627,15 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

1
70217459
Pavel Hartl, Smržovka
Modernizace a rozšíření sklářské dílny V Záhoří
Modernízace a rozšíření kapacitry sklářské dílny pro pořádání wokshopů a
jejich propagace.
nákup sklářských kahanů - kus - 5; nákup sklářských brýlí - kus - 4; nákup
materiálu na wokshopy - kg - 20; nákup dmychadel na stlačený vzduch - kus 3; návrh propagačního materiálu - letáku - hodina - 6; nákup propagačního
materiálu - letáků - kus - 5000
68.300
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

49,79

34.000
1.7.2021 - 30.06.2022

2
01235028
Lukáš Vejnar, Lomnice nad Popelkou
Zlepšení propagace výrobků a efektivity výroby
Zlepšení povědomí o mých výrobcích pomocí samolepící reklamy na auto
včetně výrazného loga „Regionální produkt Jizerské hory“. Dále zvýšení
efektivity výroby pořízením šicího stroje vhodného pro šití polštářů z ovčí vlny.
Reklamní samolepící polep na automobil, obsahující výrazné logo „Regionální
produkt Jizerské hory“ - ks - 1; Průmyslový šicí stroj typu „cik cak“ - ks - 1;
50.000

70

35.000
1.7.2021 - 30.06.2022

3
08634149
Mgr. Zuzana Juklíčková, Liberec
Vybavení nové potravinářské provozovny (přípravny bylinných čajů sypaných)
Účelem projektu je vybavení nové potravinářské provozovny (přípravny
bylinných čajů sypaných).
skladovací a úložné prostory - regály - soubor - 1; úložné boxy - ks - 10;
pracovní deska - ks - 1; dvojdřez - ks - 1; vodovodní baterie - ks - 2; osvětlení ks - 4; síť do oken (proti hmyzu) - ks - 1; šatní skříň - ks - 1; nádoby na tříděný
odpad - ks - 3; úklidové pomůcky - sada - 1
71.429
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Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

70

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

4

Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

88091074
Pavla Petrnoušková, Raspenava
Střípky regionu VIII.
Projekt plynule navazuje na nabídku produktu Krasohrátky rozšířením o další
druhy.S tím souvisí jejich prezentace a účast na propagačních akcích,a to i za
hranicemi regionu.Uvedené skutečnosti vedou k profesionalizaci,k rozvoji firmy
Prezentace na propagačních akcích - ks - 3; Materiál na workshopy - soubor 1; Poplatek správci značky, webu, domény - ks - 3; Aktualizace a provoz eshopu a internetových stránek - soubor - 1; Produktové štítky s logem - ks 2000; Pořízení strojů, nástrojů a vybavení - soubor - 1
166.700

30

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

5
72672021
Anna Mikešová, DiS, Nový Bor
Putovní sklářská dílna
Rozšíření aktivit o předváděcí akce s workshopem broušení a malování skla za
účelem osvěty a zvýšení informovanosti o významu místních výrobků a služeb v
oblasti Lužických hor.
Předváděcí akce s workshopem broušení - ks - 12; Předváděcí akce s
workshopem malování - ks - 12; Pořízení strojů a nástrojů na workshopy
broušení - soubor - 1; Vybavení a materiál na workshopy malování - soubor - 1;
Tisk propagačních letáků - ks - 1000
50.000
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

70

35.000
1.7.2021 - 30.06.2022

6
05625700
Bio Verich s.r.o., Turnov
Podpora výroby regionálních bio potravin a bio zemědělství v regionu
Tento projekt je určen ke zlepšení prezentace bio výrobků vyrobených z
regionálních surovin a k označování těchto výrobků regionální značkou.
Realizace projektu výrazně zvýší efektivitu a kvalitu výroby a zvýší povědomí
zákazníka o reg.produktech.
mulčovací zařízení VARI - ks - 1; box na ovoce - ks - 3; propagační letáky - ks 1000; etikety s reg.značkou - ks - 18500
71.000

70

49.700
1.7.2021 - 30.06.2022

7
02538857
Ivana Hollanová, Mimoň
Zvýšení produkce obnovou zařízení a udržení zaměstnanosti handicapovaných
zaměstnanců
Zvýšení produkce obnovou zařízení a udržení zaměstnanosti handicapovaných
zaměstnanců, pečení bezlepkového pečiva
pekařská trouba UNOX ROSSELLA XEFT - ks - 1; podstavec pod troubu s
prostorem na plechy - ks - 1
49.909,50
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Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

70

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

8

Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

34.936,65
1.7.2021 - 30.06.2022

87349558
Monika Jiříčková, Dis., Semily
KVĚTINOVÁ FARMA S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM
Založení květinové farmy na základě přírodních zákonitostí. Vytvoření
rozmanitého a vyrovnaného ekosystému. Prodej květin k řezu z vlastní
produkce v Liberci v malých regionálních obchodech i v internetovém obchodě.
sadbovací nástroj ProSoilblocker - ks - 2; Podnos na hliněné kostky (sada 10ks)
- sada - 2; Tříkolka - prodejní stánek - ks - 1; Nízký fóliový tunel - ks - 3
71.429

70

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

9
06722971
Ing. Xénia Gajdošová, Liberec
Automatizace vyšívaní větracích otovrů na kšiltovce
Zrychlení a zefektivnění výrobního procesu
automatická dírkovačka - typ očko - ks - 1;
39.900

40
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

15.960

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

10

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

11

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

1.7.2021 - 30.06.2022

13167812
Jan Hradecký, Libštát
Podpora reg. výrobce Jana Hradeckého
Pořízení mobilního panelového a ohradníkového systému, nákup napáječky a
oprava sazeče.
Oprava sazeče - ks - 1; Mobilní panelový systém - ks - 1; Mobilní ohradníkový
systém - ks - 1; Nezámrzná napáječka - ks - 1
100.000

50

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

76111164
Marek Piroch, Liberec
Modernizace výrobních a skladových procesů
Zkvalitnění značení zboží a modernizace systému skladové evidence,
zefektivnění procesu výroby
Provoz eshopu - rok - 1; Pořízení PC vybavení - kus - 3; služby copywrittingu kus - 1; Pořízení prodejní váhy - kus - 1; Pořízení skladového software - kus - 1;
Pořízení serveru - kus - 1
178.680

26,76

47.800

32

Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 9. 2021
Termín
realizace
projektu

1.7.2021 - 30.06.2022

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

12

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

60247983
Jiří Haidl, Svojkov
Sklárna Svojkov
Propagace tradiční sklářské výroby a zajištění provozu sklářského studia
Keramo - pánve na opravu sklářské pece - ks - 2; Hosting internetových stránek
- ks - 1; www doména Haidl-syn.cz - ks - 1; Sklářské nářadí - ks - 2; Reklamní
baner - ks - 2; Roll up - ks - 2; Vizitka - ks - 5000; Leták A5 - ks - 20000; Vrtací
kladivo - ks - 1; Mavis - oprava měření teploty v peci - ks - 1; Svatobor reklamní tašky s potiskem - ks - 1000
67.300

70

47.110
1.7.2021 - 30.06.2022

13
09463470
Fior di Créme s.r.o., Jablonec nad Nisou
Řemeslná výroba zmrzlin
Podpora řemesel a zážitkové turistiky - řemeslná výroba zmrzlin
stolní mrazící vitrína na zmrzlinu Bartscher - ks - 1; reklamní cedule s logem
regionálního výrobce - ks - 1
32.000

68,75

22.000
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Termín
realizace
projektu

1.7.2021 - 31.12.2021

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

14

Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

45525919
Jana Albrechtová, Horní Branná
Výroba tašek, textilních výrobků
Nákup vyšívacího stroje, nákup příslušenství k šicímu stroji, pronájem plochy a
prostor na regionálních řemeslných jarmarcích, farmářských trzích apod.,
opravy a údržba strojů
nákup vyšívacího stroje - ks - 1; nákup příslušenství k šicímu stroji - ks - 5;
opravy a údržba strojů, nástrojů a vybavení - ks - 5; pronájem plochy,prostoru
na regionálních řemeslných jarmarcích - ks - 6
42.000

70

29.400
1.7.2021 - 30.06.2022

15
69866899
Michaela Dumkova, Rokytnice nad Jizerou
Renovace keramické dílny
Obnova dílny, zastaralé vybavení, nákup pece a pomůcek pro výrobu, chtěla
bych, aby i jednodenní turista měl možnost vyrobit si suvenýr.
keramická pec - ks - 1; sadrové formy na výrobu - ks - 5; desky do pecí - ks - 4;
material na workshop - ks - 2; drobné pomůcky pro výrobu - ks - 2
72.446

69,02

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022
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Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

16
61307998
Miroslava Priščáková, Liberec
Propagace mýdlarny Mirčina mýdla jako regionálního výrobce
Účelem projektu je propagovat regionální mýdlárnu Mirčina mýdla a rozšířit
povědomí mezi veřejností o tradičním řemeslu. Jelikož se žadatel zabývá
výrobou produktů šetrných k přírodě, bude také edukovat veřejnost v oblasti
ekologie.
Kreativní razítko COLOP - Ks - 1; nájemné - Ks - 1; Venkovní poutač - Ks - 1;
Ponorný mixer - Ks - 1; Reklamní letáky - Ks - 3000; vizitky - ks - 1000
50.000

70

35.000
1.8.2021 - 30.06.2022

17
09267841
Mléko Jeřmanice s.r.o., Liberec
Rozvoj provozu Mléko Jeřmanice
Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních
spotřebitelských vazeb
Webhosting - ks - 1; Tvarožníky 90*70 - ks - 5; Nerezový regál - ks - 2; Rozbor
voda - atest - 2; Aku postřikovač - ks - 1; Police sklad - ks - 5; Ruční elektrický
utahovák šroubovacích víček - ks - 1; Cateringový stůl skládací - ks - 1; Papír
na etikety s logem - balení - 4; Stan nůžkový 2,5*2,5 m - ks - 1; Poplatek trhy
Liberec - ks - 76; Pronájem tiskárny na tisk etiket s logem - měsíc - 12
71.693,5

69,75

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022
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Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

18

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

19

Poř.
číslo
IČO

20

71691031
Soňa Růžičková, Višňová
Pořízení šnekového lisu
Zakoupení šnekového lisu, který velmi usnadní a zefektivní práci při recyklaci
hlíny. Hodně pomůže také při přípravě surových lokálních jílů.
šnekový lis - ks - 1
78.336

63,83

50.000
1.7.2021 - 31.12.2021

27260879
STYLE BOHEMIA s.r.o., Zásada
Nákup stolního zařízení pro nanášení lepidla na etikety - kontrolní pásky
Nákup stolního zařízení pro nanášení lepidla na etikety a kontrolní pásky, pro
usnadnění a snížení podílu ruční práce
Stolní zařízení pro nanášení lepidla na etikety - kontrolní pásky - ks - 1
41.000

70

28.700
1.7.2021 - 30.06.2022

07102666

36

Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 9. 2021
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO

Věra Najbrtová, Nový Bor
2.5 Podpora regionálních výrobků a tradičních řemesel
Tvorba internetových stránek plus domény a pořízení reklamních materiálů
Tvorba internetových stránek plus doména - ks - 1; Tvorba nálepek s logem - ks
- 1000; Tvorba vizitek s logem - ks - 114; Tvorba štítků s logem - popis produktu
- ks - 1000
14.286

70

10.000
1.7.2021 - 31.12.2021

21
45650217
František Švoma, Frýdlant
Vytvoření nových firemních webových stránek s e-shopem a grafická úprava
etiket včelařských výrobků.
Účelem projektu je zvýšení prodejů našich včelařských produktů z nových
kvalitních webových stránek a ze špičkového e-shopu. Dále profesionální
grafickou úpravou stávajících etiket našich včelařských výrobků také
očekáváme zvýšení prodejů a tržeb.
Vytvoření nových firemních webových stránek s e-shopem. - ks - 1; Grafická
úprava etiket včelařských výrobků s logem Regionální produkt Jizerské hory,
(bez tisku). - ks - 1
100.000

50

50.000
1.7.2021 - 31.12.2021

22
05377757
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Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 9. 2021
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Gabriela Hájková, Jablonec nad Nisou
Rozvoj marketingových aktivit značky Příběh na kousku papíru
Značka Příběh na kousku papíru nabízí přáníčka, plakáty a další radosti pro děti
i dospělé. V rámci rozvoje marketingu je v plánu aktualizace webu
pribehnakouskupapiru.cz, tvorba a pořízení reklamních materiálů a účast na
akcích.
provoz a realizace eshopu - ks - 1; pořízení propagačních letáků - ks - 1000;
pořízení samolepek s logem - ks - 500; pořízení propagačního rollupu - ks - 1;
pořízení razítka s logem značky - ks - 1; účast na propagační akci - ks - 1
100.000

50

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

23

Poř.
číslo
IČO

24

63158256
Michael Svoboda, Dolní Řasnice
Rozšíření regionálního produktu
Nový regionální produkt, domácí uzené potrainy. Využití jak v naší restauraci
tak pro další prodej.
pořízení zařízení pro uzení a skladování potravin - ks - 4
82.300

49,82

41.000
1.10.2021 - 31.12.2021

49523571
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Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 9. 2021
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Bronislava Kučerová, Proseč pod Ještědem
Dovybavení a propagace keramické dílny
Dovybavení a propagace keramické dílny
Gravírovací CNC stroj - ks - 1; Propagační předměty - ks - 10; Oprava a údržba
původní pece - ks - 1; Propagační letáky - ks - 1000; Údržba e-shopu - ks - 1;
Pronájmy ploch + poplatky pořadatelům - ks - 13; Poplatek za značku - ks - 1;
Samolepky a razítko s logem regionálního výrobce - ks - 500
46.000

70

32.200
1.7.2021 - 30.06.2022

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

25

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

26

43529887
Iveta Valentová, Slaná
Propojení sklářské a keramické výroby
tisk propagačních materiálů, prodej výrobků
prezentace na výstavištích - kus - 1; počítač včetně programů - kus - 1; tiskárna
- kus - 1
50.000

70

35.000
1.7.2021 - 30.06.2022

05751675
Martin Skalník, DiS., Jablonec nad Nisou
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Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 9. 2021
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

MASK Gear - marketingové a komunikační zázemí značky 2
Rozšířit zázemí pro marketingové a komunikační činnosti značky MASK Gear.
Vybavení výstavního stanu - ks - 1; Propagační předměty - ks - 2; Účast na
veletrzích v Praze - ks - 2; Účast na veletrhu v Olomouci - ks - 1; Optimalizace
webových stránek - ks - 1
70.425

70

49.297,5
1.7.2021 - 30.06.2022

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

27

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

28

87430606
Mgr. Darina Bitmanová, Smržovka
Řekni to čepicí
Pořízení šicího stroje overlock k šití čepic s nápisy.
Šicí stroj overlock - ks - 1
40.000

70

28.000
1.9.2021 - 31.12.2021

01627911
Mgr. Klára Jägerová, Liberec
Vybavení sklářské dílny U KAHANU
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Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 9. 2021
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Podpora regionální výroby - tradiční sklářské řemeslo, nákup dalšího vybavení
pro bezpečnou a originální tvorbu a předvádění drobné sklářské výroby - tvorby
a možnost zapojit zájemce z řad veřejnosti
Brusky a leštičky - ks - 4; Řezačka - ks - 3; Pískovačka - ks - 1; Oxygenerátor ks - 1; Kahan - ks - 1; Drobné ruční nářadí a sklářské formičky - ks - 15;
Sklářské workshopy pro veřejnost - akce - 2; Řezací pracovní deska/podložka ks - 4; Výroba a vybavení prodejního stánku - ks - 1
72.000

69,45

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

29

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

30

04567668
Monline design s.r.o., Smržovka
Rozvoj výroby nábytku v čalounické dílně Martin&Michael
Rozvoj výrobních možností v čalounické dílně Martin&Michael
Nákup dírkovacího stroje - ks - 1; Nákup Entlovacího stroje - ks - 1; Nákup
Dvojjehlového šicího stroje - ks - 1
71.429

70

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

22901884
Papyrea, z.s., Zdislava
Ruční papírna Zdislava
Účelem projektu je další rozšíření výroby ručního papíru, osvěta a
informovanost o potenciálu téměř zaniklého tradičního řemesla.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu

skartovačka na látku - ks - 1; nerezová vana - ks - 1; gumové válce - knihtisk ks - 3; dřevěný rám na papírenské síto - ks - 1
52.200

69,93

36.500
1.7.2021 - 30.06.2022

31
64052923
Rautis, a.s., Poniklá
Perličkové ozdoby z Poniklé - podpora prodeje a modernizace vybavení ve
výrobě 6.
Podpora nám umožní lépe rozvíjet výrobu a prodej, díky ní se nám daří
udržovat stávající a vytvářet nová prac. místa ( brigády a domácí práce) a také
zvyšovat u veřejnosti povědomí o řemesle, které bylo v prosinci 2020 zapsáno
na seznam UNESCO.
pronájem ploch na trzích - den na akci - 60; pořízení etiket - kus - 5000; nože na
řez perlí - kus - 10
170.000

29,42

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

32
88249018
Šárka Malá, Smržovka
Vybavení zlatnické dílny
Nákup nástrojů pro rozšíření výrobních možností zlatnické dílny.
Webová prezentace - ks - 1; Sada pilníků - ks - 1; Anka a příslušenství - ks - 1;
Držák prstenů včetně upínek (sada) - ks - 1; Proxon - Ruční vrtačka - ks - 1;
Průvlaky - ks - 2; Měřící pomůcky na prsteny - ks - 3
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

71.429

70

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

33
07451326
Bc. Aneta Půhonná, Hodkovice nad Mohelkou
Rozvinutí módní značky Kreativní svět Anety Půhonné
Založení e-shopu pro prodej výrobků módní značkou Kreativní svět Anety
Půhonné a rozšíření strojového parku o další stroje potřebné ke zpracování
textilu.
E-shop - ks - 1; Stroj ke zpracování textilu - ks - 2
80.000

62,5

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

34
00030091
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, Turnov
Modernizace webových stránek s propagací tradičního výrobce šperků
Účelem projektu je modernizace webových stránek družstva. Jako tradiční
výrobce unikátních granátových šperků chceme svou činnost a výrobky
prostřednictvím webových stránek lépe propagovat a přiblížit široké veřejnosti.
Tvorba webových stránek - ks - 1;
80.380
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

50

40.190
1.7.2021 - 30.09.2021

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

35

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na

36

65194918
Jaroslav Bulva, Vyskeř
Biofarma ARNOŠTICE 2021
Účelem projektu je dovybavit provozovnu žadatele stroji k výrobě a prodeji
biopotravin na farmě v Arnošticích.
lednice s prosklenými dveřmi - ks - 1; mrazíčí skříň s prosklenými dveřmi - ks 1; myčka sklenic a nádobí - ks - 1
100.000

50

50.000
1.7.2021 - 31.12.2021

08538387
Lukáš Mašek, Velké Hamry
Cukrářská výroba v Hamrovské řemeslné pekárně
Rozšíření výroby pečiva o cukrářskou činnost
Robot včetně příslušenství - ks - 1
86.490,08

57,82
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nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

37
68970838
Richard Matějka, Lázně Libverda
Atelier EDGART - výroba a propagace lněných výrobků 6.
Záměrem je pokračování v propagaci atelieru a regionální značky /výstavy,
prezentace na zahraničních uměleckých trzích/ ,aktualizace a provoz webové
prezentace, propagační materiál,vybavení provozovny.
pronájem ploch na trzích - akce - 7; pořízení strojů, nástrojů a vybavení dílny kus - 3; aktualizace e-shopu a internetových stránek - kus - 1; pořízení
propagačních materiálů - kus - 1
100.000

50

50.000
1.7.2021 - 30.06.2022

38
73764230
Jan Kakos, Radostná pod Kozákovem
Rekonstrukce webu a eshopu
Projekt má za úkol zmodernizovat prezentaci na internetu a pomocí eshopu
vytvořit další prodejní kanál firmy.
Rekonstrukce webu - ks - 1; Rekonstrukce eshopu - ks - 1
31.800

70
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

22.260
1.7.2021 - 30.06.2022

39
11418834
Květuše Gebrt Strunová, Bílý Potok
Rozvoj keramické dílny a zachování řemesla
Projekt přímo navazuje na předešlý. Pořízení propagačních materiálů a
prezentace na výstavách jsou možností kontaktů se zákazníky. Oprava pece mi
umožní pkračovat ve výrobě a také slouží k výpalkům dětských prací na
workshopech. Atest je nedílnou součástí splnění hygienických norem pro
užitkovou keramiku.
výstavy - prodejní plochy - soubor - 1; propagační letáky - kus - 3000; atest soubor - 1; oprava pecí - soubor - 1
31.800

70

22.260
1.7.2021 - 31.12.2021

40
72651512
Pavel Neumaier, Frýdlant
Zařízení na výrobu a stáčení medoviny
Podpora regionálních produktů, místní výroby.
Zařízení na výrobu a stáčení medoviny - ks - 3
31.800

70
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na

22.260
1.7.2021 - 30.06.2022

41
69389527
Petr Klamt, Zásada
Modernizace výrobního zařízení a nářadí pro výrobu lisovaných perlí
Finanční prostředky budou požity k provozu e-shopu kde jsou mnou vyráběné
produkty nabízeny a prodávány . Dále k modernizaci, soběstačnosti a
konkurenceschopnosti výroby. Tato činnost vede k zachování tradičního
řemesla pro LK.
Aku vrtačka - ks - 1; E-shop poplatek webhosting - měsíců - 5; E-shop poplatek
doména - měsíců - 4; Regulátor dobíjení (solární) - ks - 1; Renovace sklářských
forem (tvrdokov) - ks - 4; Sklářské formy tvrdokov - ks - 1; Sklářské formy ocel ks - 4
31.908

68,30

21.793
1.7.2021 - 30.06.2022

42
26672472
Sdružení TULIPAN, z.s., Liberec
TULIPAN regionálním výrobcem 2021
Projekt je zaměřen na podporu aktivit Sdružení TULIPAN - udržení pracovních
míst pro osoby se zdravotním postižením, destigmatizace osob žijících s
hendikepem, propagace regionální značky, posílení konkurenceschopnosti na
trhu.
Účast na trzích a dalších prodejních akcích - akce - 10; Soubor vybavení pro
prodejní stánky - soubor - 1
31.800

70
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nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

3.

22.260
1.7.2021 - 30.06.2022

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 - Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel níže uvedeným subjektům z důvodu dosažení nižšího počtu bodů
v rámci hodnocení přijatých žádostí a z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků:

Poř. číslo
43
44
45

4.

Žadatel
Casalta Dogs s.r.o.
Moštovna Lažany, výroba
nápojů, spol. s r.o.
Jizerské pekárny

IČ

Název projektu

04142951
60276762

Ruční zpracování vlny
Propagace regionálních
výrobků
Ekologická produkce

48267201

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel níže uvedeným subjektům z důvodu nesouladu podané žádosti
s podmínkami vyhlášenými v programu:
Poř. číslo

Žadatel

IČ

Název projektu

Důvod nesouladu
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Jana Křížová

68447345

ZdraVínko - podpora
prodeje

Nesplnění podmínky
maximální výše dotace

5.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a shora uvedenými příjemci
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/21 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2. 5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
ke schválení,
2.

Termín: 21. 09. 2021
poskytnutí/neposkytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
Termín: 21. 09. 2021

USNESENÍ č. 1424/21/RK
Ukončení projektu – "Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachráníš českou Amazonku." V průběhu
přípravy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o projektu „Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachráníš českou Amazonku.“,
rozhoduje
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o ukončení realizace projektu „Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachráníš českou Amazonku.“
předloženého do výzvy Norských fondů č. SGS-4 „Reine“ Programu „Životní prostředí, ekosystémy
a změna klimatu“ pro období 2014-2021, z důvodu neposkytnutí podpory projektu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
a) předložit informace o ukončení projektu „Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachráníš českou
Amazonku.“ jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 09. 2021
vypořádat vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR ukončení přípravy projektu „Osvětová
kampaň: Nesouloď. Zachráníš českou Amazonku.“

b)

Termín: 31. 12. 2021

Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

1.

Kino
Varšava
z.s.
spolek

Febiofest 2021
organizace a provedení
mezinárodního
filmového festivalu
Febiofest 2021 v kině
Varšava v Liberci

Frýdlantská
285/16,
Liberec

22609768

ročník
festivalu – 1

70.000 Kč

De minimis

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

č.

Rozhodujíc
í závazné
výstupy
projektu

Dotace v
maximální
výši (Kč)

USNESENÍ č. 1425/21/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – spolku Kino Varšava
z.s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální kultury
níže uvedenému žadateli

1.1. –
31.12.
2021

ano

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2981/2021 na projekt Febiofest 2021 mezi Libereckým
krajem a Kino Varšava z.s., IČO 22609768, se sídlem Frýdlantská 285/16, 460 01 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/2981/2021,
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: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 1426/21/RK
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace – Ing. Filipa Svobody, nar. 17. 3. 1992, trvale bytem Průběžná 10/449,
466 02 Jablonec nad Nisou, o změnu termínu realizace projektu „Oprava balkonů a luxfer
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2.

v Háskově vile“ 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. 118/19/ZK ze dne 26. 3. 2019 a ke které byl schválen dodatek č. 1 na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 426/19/ZK ze dne 24. 9. 2019, dodatek č. 2 na základě
usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 284/20/ZK ze dne 25. 8. 2020,
žádost příjemce dotace – Města Nový Bor, IČ 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový
Bor, o změnu termínu realizace projektu „Obnova střešní krytiny na radnici č. p. 1, Nový Bor“
na jehož realizaci byly 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;

souhlasí
1. se změnou termínu realizace projektu „Oprava balkonů a luxfer v Háskově vile“
z 31. 10. 2021 na 31. 10. 2022, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 2. 12. 2021
na 2. 12. 2022,
2. s dodatkem č. 3 ke smlouvě č. OLP/1410/2019 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 „Oprava balkonů a luxfer
v Háskově vile“, uzavřené dne 16. 5. 2019 mezi Ing. Filipem Svobodou a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna termínu realizace a vyúčtování projektu,
3. se změnou termínu realizace projektu „Obnova střešní krytiny na radnici č. p. 1, Nový Bor“
z 15. 11. 2021 na 30. 6. 2022, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 3. 12. 2021
na 20. 8. 2022,
4.

s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1510/2021 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 střešní krytiny
na radnici č. p. 1, Nový Bor“, uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi Městem Nový Bor a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace a vyúčtování projektu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit změnu termínu realizace projektu a změnu termínu závěrečného vyúčtování projektu včetně
dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/1410/2019 a dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1510/2021 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1427/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových individuálních dotací z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti
památkové péče
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/právní
forma

Obec Sloup v Čechách/obec

IČ

00525677
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Sídlo

Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Název projektu:

Statické zajištění kaple sv. J. Nepomuckého ve
Sloupu v Č.

Účel projektu:

Statické zajištění kaple, aby v následujících letech
mohlo být pokračováno v opravě oken, dveří a nové
fasády.

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Statické zajištění kaple 1 komplet

Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

28,15 %

Termín realizace:

15. 7. 2021 – 30. 11. 2021

NE
De minimis:
2) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/právní
forma

JUDr. František Novosad/fyzická osoba podnikající

IČ

12771929

Sídlo

Sloupská 378, 473 01 Nový Bor

Název projektu:

Výměna oken a dveří na brusírně čp. 95 v
Harrachově

Účel projektu:

Obnova národní kulturní památky

Rozhodující závazné
výstupy projektu:

Eurookno 18 ks
Dveře 2 ks

Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

49,93 %

Termín realizace:

1. 8. 2021 – 31. 8. 2022

De minimis:

ANO

3)

4)

se smlouvou č. OLP/3034/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– kapitoly 917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, na projekt
„Statické zajištění kaple sv. J. Nepomuckého ve Sloupu v Č.“, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a Obcí Sloup v Čechách,
se smlouvou č. OLP/3035/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– kapitoly 917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt
„Výměna oken a dveří na brusírně čp. 95 v Harrachově“, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a JUDr. Františkem Novosadem

a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
a) k rozhodnutí poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům,
b) ke schválení smlouvu č. OLP/3034/2021 mezi Obcí Sloup v Čechách a Libereckým krajem
a smlouvu č. OLP/3035/2021 mezi JUDr. Františkem Novosadem a Libereckým krajem
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07, oblast podpory:
7 Kultura, památková péče a cestovní ruch;
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1428/21/RK
Rozpočtové opatření č. 295/21 – navýšení příjmů rozpočtu a úprava kapitoly 917 07 Transfery
– dotace Ministerstva kultury ČR
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 295/21, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 o částku 359.000 Kč poskytnutou
Ministerstvem kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu v členění
a)
b)
2)

účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34 070 ve výši 30.000 Kč,
účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34 053 ve výši 279.000 Kč,

c) účelové investiční prostředky s účelovým znakem 34 544 ve výši 50.000 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 359.000 Kč, která je určena na jednotlivé akce:
a)
b)
c)

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Zapomenutá řemesla,
ve výši 30.000 Kč, UZ 34 070,
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rozšíření technologie RFID
na 6 poboček, ve výši 199.000 Kč, UZ 34 053,
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Robotická dílna v knihovně,
ve výši 130.000 Kč, z toho ÚZ 34 544 ve výši 50.000 Kč a ÚZ 34 053 ve výši 80.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové opatření
č. 295/21 jako písemnou informaci.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1429/21/RK
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – I. aktualizace pro rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Základní sítí sociálních služeb Libereckého kraje – I. aktualizací pro rok 2022
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit aktualizaci
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje k projednání Výboru sociálních věcí,
Termín: 14. 09. 2021
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2)

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit aktualizaci
Základní sítě sociálních služeb Libereckého k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021

USNESENÍ č. 1430/21/RK
Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
Výroční zprávu o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje za rok 2020
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit tuto zprávu
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1431/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění a provádění úklidových
služeb v Jedličkově ústavu Liberec“ Jedličkovým ústavem, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění a provádění
úklidových služeb v Jedličkově ústavu Liberec“ Jedličkovým ústavem, příspěvkovou
organizací, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předání informace o
udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1432/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Oprava střešní krytiny na objektu DOZP Lesní, Jablonec
nad Nisou p. o.“ Domovem a Centrem denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střešní krytiny na objektu
DOZP Lesní, Jablonec nad Nisou p. o.“ Domovem a Centrem denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předání informace o
udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1433/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.,
se sídlem Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec, IČO: 26195348, ve prospěch zařízení Denní
a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká
Lípa, IČO: 48282961,
2. s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Město Lázně Bělohrad, se sídlem náměstí
K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 00271730, ve prospěch zařízení Služby sociální
péče TEREZA, příspěvková organizace, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov
u Semil, IČO: 00193771,
3.

4.

5.

s přijetím finančního daru ve výši 9.248 Kč od dárce Essity Czech Republic s.r.o., se sídlem
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 48536466, ve prospěch zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO: 71220038,
s přijetím finančního daru – nadačního příspěvku ve výši 30.000 Kč od dárce Nadace rozvoje
občanské společnosti, se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5, IČO: 49279416,
ve prospěch zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432,
463 61, Raspenava, IČO: 71220089,
s přijetím finančních darů – příspěvek z veřejné sbírky ve výši 6.649 Kč a příspěvek
z matchingového fondu ve výši 35.000 Kč od dárce Fórum dárců, z. s., se sídlem Na Václavce
1135/9, 150 00 Praha 5, IČO: 66004501, ve prospěch zařízení Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1434/21/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku - mycí stroj na stolní nádobí - Winterhalter, svěřeného
zařízení Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO: 71220038
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1435/21/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného zařízení Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace v Liberci
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku – osobní automobil Volkswagen Caddy, svěřeného zařízení
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15,
IČO: 71294392
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1436/21/RK
Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace APOSS Liberec, resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec I – Staré Město, a to z důvodu opravy údajů dle informace
z Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit přílohu č. 1
ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1437/21/RK
Rozpočtové opatření č. 296/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
poskytnutí individuálních dotací a záštity s finanční podporou z rozpočtu LK
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 296/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 253.000 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 253.000 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801490000 „Rada seniorů České republiky, z. s. s., Praha“, IČO 63829797,
a navýšení o částku 50.000 Kč,
c)

d)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801500000 „Krajská rada seniorů Libereckého kraje.“, IČO 04450515 a navýšení
o částku 50.000 Kč (záštita s finanční podporou),
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801510000 „Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s.“, IČO 00499811,
a navýšení o částku 83.000 Kč,

e)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801520000 „Domácí hospic 14 pomocníků, z. ú.“, IČO 09088091 a navýšení
o částku 70.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a v této výši
Žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce
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měrná
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Max. výše
parafin. Podpory
metru
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Náměstí
Rada seniorů
Winstona
České
Konference Senioři
63829797
Doba trvání akce
den
Churchila 1800/2,
republiky, z.
2021
Praha 13000
s. s. , Praha
Rada seniorů
Mlýnská 611/35,
ČR, Krajská
doba trvání
Babička
den
rada seniorů 04450515 Liberec IV –
projektu
Libereckého kraje
Perštýn, 46001
Libereckého
kraje. p. s.
Počet uživatelů
služby(rodin
s dětmi se
uživatel
sluchovým
Centrum pro
Služby rané péče
Hábova 1571/22,
postižením)
dětský sluch
pro rodiny s dětmi
00499811
Praha 5 –
Tamtam, o.
se sluchovým
Počet
Stodůlky 15500
p. s.
postižením
poskytnutých
konzultací
konzultace
(terénních nebo
ambulantních)
notebook
ks
tiskárna
ks
toner
ks
Počítačové
systémy a
Domácí
Dovybavení
programy
ks
Ivana Olbrachta
hospic 14
sesterny a
(windows, AVG,
09088091
663, Semily
pomocníků,
kanceláře
office)
51301
z. ú.
domácího hospicu
Odsávačka
ks
Infuzní stojan
ks
Infuzní pumpa
ks
Lednice na léky
ks
pračka
ks

1

50.000 Kč

1

50.000 Kč

11
83.000 Kč
80
1
1
1

1
70.000 Kč
1
1
1
1
1

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci účelové dotace
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 296/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 21. 09. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvy
o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje
s organizacemi, kterým Rada Libereckého kraje schválila poskytnutí dotace.
Termín: 15. 10. 2021

USNESENÍ č. 1438/21/RK
Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 297/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, poskytnutí individuální dotace Charitě Liberec z rozpočtu LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1)

se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 297/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 250.000 Kč,
a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 250.000 Kč,
b)

2)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801530000 „Charita Liberec“, IČO 26520699 a navýšení o částku 250.000 Kč,
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na tyto akce a v této výši
IČO/
sídlem/
datum nar. trvale bytem

žadatel

Charita
Liberec

3)

akce

název parametru

Studie realizace
Uhlířská
výstavby nového Studie realizace
26520699 424/7, Liberec
výstavby
domova pro
6001
seniory

měrná
jednotka

ks

hodnota
Max. výše
parafin. Podpory
metru

1

250.000
Kč

se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje uzavíranou
mezi Libereckým krajem a organizací Charita Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, IČ:
02970261, na projekt pod názvem „Studie realizace výstavby nového domova pro seniory“,
OLP/3049/2021

a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a)

Termín: 21. 09. 2021
ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 297/21,
Termín: 21. 09. 2021

2)

b)

ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace,

c)

Termín: 21. 09. 2021
k rozhodnutí poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu,

Termín: 21. 09. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvu
o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje s příjemcem,
kterému Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí dotace.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1439/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcného daru 160 ks plyšových figurek Kryštůfků v celkové výši 28.336,96 Kč
(slovy: dvacet osm tisíc tři sta třicet šest korun českých 96 haléřů) za účelem podpory
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., od Nadačního fondu Kryštůfek,
IČO: 03038637, se sídlem Vlněna 526/3, 602 00 Brno,
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2.

s přijetím finančního daru v celkové výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za účelem
podpory 16. konference SPIS „kolegiální podpora PEER“ Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, p. o., od Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se
sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., MUDr. Luďka Kramáře,
MBA.
Termín: 24. 09. 2021
USNESENÍ č. 1440/21/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518,
bere na vědomí
a) dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 12. srpna 2021, ČJ:NsPCL451/21-ŘED,
Příplatek mimo základní kapitál na rok 2019-žádost o posun termínu vyčerpání,
b) dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 12. srpna 2021, ČJ:NsPCL452/21-ŘED,
Příplatek mimo základní kapitál r. 2021 -žádost o změnu struktury,
rozhoduje
a) o posunu termínu dočerpání peněžních prostředků ve výši 564.623,35 Kč v části akce IT
pro NIS+nezpůsobilé výdaje k IROP projektu NIS z původního termínu 30. 6. 2021 do nového
termínu 31. 12. 2021,
b) o změně struktury využití příplatku mimo základní kapitál na rok 2021, a to ve smyslu využití
7.000.000 Kč pro modernizaci ortopedické místo traumatologické lamely a 3.000.000 Kč
na rekonstrukci jedné lamely LDN, včetně rekonstrukce rozvodů kyslíku, místo rehabilitačního
oddělení
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat předsedu
představenstva společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Ing. Pavla Marka o přijatém
usnesení.
Termín: 20. 09. 2021
USNESENÍ č. 1441/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti MMN, a.s.“
a souhlas s majetkovým vstupem Libereckého kraje do MMN, a.s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
1. o výběru dodavatele části A veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti MMN, a.s.“ v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka město Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01
Jilemnice, IČO: 002 75 808, za nabídkovou cenu 100.438.013,70 Kč bez DPH pod podmínkou
schválení výběru dodavatele Zastupitelstvem Libereckého kraje,
2. o výběru dodavatele části B veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti MMN, a.s.“ v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů, a to účastníka město Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily,
IČO: 002 76 111, za nabídkovou cenu 54.080.115,60 Kč bez DPH pod podmínkou schválení
výběru dodavatele Zastupitelstvem Libereckého kraje,
souhlasí
1. s provedenými úkony a výstupy z jednání, které předcházely výběru dodavatele,
2.

3.

4.

5.
6.
7.

s majetkovým vstupem Libereckého kraje do společnosti MMN, a.s., IČO: 054 21 888,
se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, a to formou koupě 8.168 ks akcií společnosti
od akcionáře město Jilemnice a 4.398 ks akcií od akcionáře město Semily, za cenu 12.084 Kč
za jednu akcii společnosti, s tím, že kupní cena bude hrazena oběma akcionářům v osmi
splátkách počínaje rokem 2021, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, spolu se smluvním
úrokem 0,50 % p. a.,
s návrhem Kupní smlouvy o převodu akcií ve společnosti MMN, a.s. č. OLP/3053/2021 mezi
Libereckým krajem a městem Jilemnice, s tím, že kupní cena 8.168 ks akcií činí 98. 702.112 Kč
(slovy: devadesát osm milionů sedm set dva tisíc sto dvanáct korun českých) a nabyvatel je
povinen uhradit vedle kupní ceny rovněž smluvní úrok ve výši 0,50 % p. a.,
kdy celková výše úroku po dobu úhrady kupní ceny činí 1.735.901,70 Kč (slovy: jeden milion
sedm set třicet pět tisíc devět set jedna korun českých a sedmdesát haléřů),
s návrhem Kupní smlouvy o převodu akcií ve společnosti MMN, a.s. č. OLP/3054/2021 mezi
Libereckým krajem a městem Semily, s tím, že kupní cena 4.398 ks akcií činí 53.145. 432 Kč
(slovy: padesát tři milionů sto čtyřicet pět tisíc čtyři sta třicet dva korun českých) a nabyvatel
je povinen uhradit vedle kupní ceny rovněž smluvní úrok ve výši 0,50 % p. a., kdy celková výše
úroku po dobu úhrady kupní ceny činí 934.683,60 Kč (slovy: devět set třicet čtyři tisíc šest set
osmdesát tři korun českých a šedesát haléřů),
s návrhem nových stanov společnosti MMN, a.s.,
návrhem akcionářské smlouvy č. OLP/3055/2021 mezi Libereckým krajem, městem Jilemnice
a městem Semily,
s příplatkem mimo základní kapitál společnosti MMN, a.s. v celkové částce 32.965.616,52 Kč
(slovy: třicet dva milionů devět set šedesát pět tisíc šest set šestnáct korun českých a padesát
dva haléřů), která bude hrazena v osmi splátkách, každá ve výši 4.120.702,06 Kč (slovy: čtyři
miliony sto dvacet tisíc sedm set dva korun českých a šest haléřů), počínaje rokem 2021,

8.

s návrhem smlouvy o dobrovolném příplatku mimo základní kapitál č. OLP/3056/2021 mezi
Libereckým krajem a společností MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
a) zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
b)

Termín: 31. 10. 2021
předložit rozhodnutí o majetkovém vstupu do společnosti MMN, a.s., včetně smluvní
dokumentace, zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Termín: 21. 09. 2021

USNESENÍ č. 1442/21/RK
Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 286/21 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09
Účelové příspěvky PO
Rada kraje po projednání
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souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 286/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09
– Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů zaměřených
na řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 25.000 Kč a navyšují výdaje v kapitole
912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK – Konference SPIS 2021
v celkové výši 25.000 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 25.000 Kč
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 46744991
na výdaje spojené s realizací akce „Konference SPIS 2021“,
2) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
do výše 25.000 Kč na realizaci akce „Konference SPIS 2021“ do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 286/21
zastupitelstvem Libereckého kraje, nejpozději však do 20. 10. 2021,
3)
4)
5)

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 16. 11. 2021,
o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3 v termínu do 16. 11. 2021,
o předložení vyúčtování formou Oznámení o skutečné výši využitého provozního příspěvku
za rok 2021 dle přílohy č. 1 v termínu do 6. 2. 2022,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 286/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 286/21 ke schválení.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1443/21/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen roku 2021
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1444/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné v rámci DNS „Rozšíření diskové kapacity“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření diskové kapacity“, v souladu s ustanovením § 122
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka AUTOCONT a.s., IČO
04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava za nabídkovou cenu 488.900 Kč bez DPH,
tj. 591.569 Kč včetně DPH,
schvaluje
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kupní smlouvu č. OLP/2710/2021 mezi Libereckým krajem a společností AUTOCONT a.s.,
IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1445/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Technická podpora
a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Technická podpora a rozvoj informačního
systému Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to
účastníka GEOREAL spol. s r.o., IČO 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, za nabídkovou
cenu 54.750 Kč bez DPH/měsíc, tj. 66.247,50 Kč včetně DPH/ měsíc, 164.250 Kč bez DPH/čtvrtletí,
198.742,50 Kč včetně DPH/čtvrtletí,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí služeb technické podpory č. OLP/2698/2021 mezi Libereckým krajem
a společností GEOREAL spol. s r.o., IČO 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1446/21/RK
Informace o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. – oblast Českolipsko (Západ)
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o stavu připravenosti společnosti ČSAD Liberec, a.s., na zajištění dopravní obslužnosti
v oblasti Českolipsko k 31. 8. 2021 předloženou Martinem Bobkem, předsedou představenstva
společnosti ČSAD Liberec, a.s.
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit zprávu
o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. – oblast Českolipsko (Západ) Zastupitelstvu Libereckého
kraje jako písemnou informaci.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1447/21/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2022
– MHD Česká Lípa; obec Sosnová
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok 2022 č. OLP/3009/2021,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Česká Lípa, IČ 00260428, se sídlem náměstí T.
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2.

G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, na základě které kraj přispěje městu v roce 2022 částkou
ve výši 690.137 Kč na zajištění dopravní obslužnosti na lince č. 505 207;
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
č. OLP/3010/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Sosnová, IČ 00673374,
se sídlem Sosnová 35, 470 02 Sosnová, na základě které přispěje obec v roce 2022 na zajištění
dopravní obslužnosti rozšířeným rozsahem spojení částkou ve výši 153.000 Kč

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/3009/2021 a smlouvy č. OLP/3010/2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1448/21/RK
Žádost subjektu TJ Doksy z.s. o změnu projektu s názvem „EURO HRY DOKSY“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o změnu projektu s názvem „EURO HRY DOKSY“, podpořeného na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 353/17/ZK ze dne 29. 8. 2017, jehož realizátorem je TJ Doksy
z.s., IČO: 00525693, se sídlem Bezdězská 260, 472 01 Doksy,
souhlasí
1. se změnou závazného parametru projektu „EURO HRY DOKSY“, o kterou zažádal příjemce
TJ Doksy z.s. IČO: 00525693, se sídlem Bezdězská 260, 472 01 Doksy, z důvodu aktuálních
vládních opatření a omezení souvisejících s COVID 19:
Závazný parametr

Původní

Nový

2.

název/jednotka/hodnota
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2017/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2018/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2019/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2021/počet osob/750 (předmět
změny)
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2017/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2018/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2019/počet osob/750
Počet účastníků (tým x 6 členů) v roce 2021/počet osob/500 (předmět
změny)

se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2560/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem a TJ Doksy z.s.

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1449/21/RK
Žádost Spartaku Rychnov z.s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
v oblasti tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s neposkytnutím účelové dotace ve výši 279.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Spartak
Rychnov z.s., IČO: 16390121, se sídlem Sokolská 570, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
na projekt „Kvalitní zázemí pro sportovce Spartak Rychnov z.s.“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál k projednání na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1450/21/RK
Rozpočtové opatření č. 249/21 – úprava kapitoly 916 04 – neinvestiční účelové dotace z MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 249/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 3.065.609 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví a o finanční prostředky přijaté z Operačního programu výzkum, vývoj a
vzdělávání, současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 3.065.609 Kč, a to na:
a) výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví na zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců
pod účelovým znakem 33083 v celkové výši 2.387.400 Kč,
b) dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů pod účelovým znakem 33063 v celkové výši 678.209 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 249/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1451/21/RK
Rozpočtové opatření č. 289/21, kapitola 913 04 – úprava příspěvku na odpisy svěřeného
majetku a úprava nedaňových příjmů kraje – odvod z fondu investic p. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. rozpočtové opatření č. 289/21, kterým se:
1.
2.

3.

snižují nedaňové příjmy rozpočtu kraje – odvody z fondu investic příspěvkových
organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 184.118,00 Kč,
snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 913 04 – Příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 184.118,00 Kč,
vyplývající z úpravy částky příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého majetku
u jednotlivých příspěvkových organizací,
upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – Příspěvkové organizace odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu snížením v celkové výši 184.118,00 Kč, kde se příspěvek
na odpisy majetku ve vlastnictví kraje upravuje u 51 příspěvkových organizací s celkovým
snížením o 857.829,80 Kč a dále se navyšuje finanční rezerva na řešení provozních potřeb
v průběhu roku o 673.711,80 Kč,
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II. úpravu celkové výše příspěvku na odpisy za svěřený majetek v roce 2021, a to snížení ve výši
857.829,80 Kč a úpravu příloh finančních dokumentů souvisejících s touto úpravou
u následujících příspěvkových organizací:
1401
1403
1404
1405
1407
1408
1409
1410
1411
1412

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, snížení o 1.584,00
Kč
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, navýšení o
2.099,00 Kč
Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace, navýšení o 8.187,00 Kč
Gymnázium, F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace,
snížení o 19.445,00 Kč
Gymnázium, Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
navýšení o 2.090,00 Kč
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, snížení o 3.000,00
Kč
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, snížení
o 24,00 Kč
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice,
příspěvková organizace, navýšení o 7.769,00 Kč
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace, navýšení o 46.298,00 Kč
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
navýšení o 12.312,00 Kč

1413

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad
Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, snížení o 10.699,50 Kč

1414

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, navýšení o 8.917,00 Kč
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
snížení o 108.062,00 Kč

1418
1421
1422

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace, snížení o 285.962,00 Kč
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
snížení o 40.037,00 Kč

1424

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace snížení o 80.875,00 Kč

1425

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace, snížení o 29.588,00 Kč

1426

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace, snížení o 22.027,00 Kč

1427

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, navýšení o 3.098,00 Kč

1428

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, navýšení o 4.340,00 Kč
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, navýšení
o 8.554,00 Kč
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
navýšení o 7.698,20 Kč

1430
1432
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1433
1434
1436

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, snížení o 253.351,00 Kč
Střední škola, Semily, příspěvková organizace, snížení o 69.449,00 Kč
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, navýšení o 4.152,00 Kč

1437

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková
organizace, snížení o 12.348,00 Kč

1438

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace, navýšení o 39.363,00 Kč
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace, snížení o 69.701,00 Kč
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
navýšení o 37.000,00 Kč
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,
snížení o 63.754,00 Kč
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace, snížení o 997.200,00 Kč
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, snížení o
74,00 Kč

1440
1442
1443
1448
1450
1452
1455
1456
1460
1462

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, navýšení o 313.586,00 Kč
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace,
snížení o 1.967,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace, snížení o 932,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková
organizace, navýšení o 23.778,50 Kč
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace, snížení o 300,00 Kč

1463

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace, navýšení o
5.417,00 Kč

1469

Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, snížení o
508,00 Kč
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, snížení o 894,00
Kč
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, navýšení
o 23.066,00 Kč
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková
organizace, snížení o 726,00 Kč
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, snížení o
3.598,00 Kč
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, navýšení o 66.085,00
Kč
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, navýšení o
1.440,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková
organizace, navýšení o 6.964,00 Kč

1470
1471
1472
1474
1475
1476
1491
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1492
1493
1494
1497
1498

Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
snížení o 692,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková
organizace, navýšení o 2.191,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily,
příspěvková organizace, snížení o 38.198,00 Kč
Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace, navýšení o 600.000,00 Kč
Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace,
navýšení o 22.761,00 Kč

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 289/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 21. 09. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit informování ředitelů příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti o schválení úpravy příspěvku na odpisy pro rok
2021 za svěřený majetek poskytnutý zřizovatelem.
Termín: 15. 12. 2021

USNESENÍ č. 1452/21/RK
Rozpočtové opatření č. 290/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
a tělovýchovy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 290/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 110.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly:
1. snížení ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace o částku 110.000 Kč,
2. zavedení nových ukazatelů v celkové výši 110.000 Kč, a to:
2.1 číslo akce 04812600000, Rudolf Pinkas, Liberec – Běžecko-překážkové závody + dětské
závody 2021 ve výši 30.000 Kč,
2.2 číslo akce 04812610000, Svaz lyžařů České republiky z.s., Praha – Alpen Cup ve skoku
na lyžích chlapců a dívek 11. a 12. září 2021 ve výši 50.000 Kč,
2.3 číslo akce 04812620000, Geometry Prague s.r.o., Praha – RunTour Liberec 2021 ve výši
30.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje na projekty, které nemají charakter
podpory de minimis, příjemcům:
Žadatel
Rudolf
Pinkas

IČO

Sídlo

06776469
Liberec

Název
projektu
Běžeckopřekážkové
závody +
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Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota
Startující
osoby/počet/500

Náklady
celkem v Kč
539.000

Dotace
do výše v
Kč
30.000
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dětské závody
2021
Svaz lyžařů
České
00537632
republiky z.s.

2.

Alpen Cup ve
Cukrovarnická skoku na lyžích
483/42, 16000 chlapců a dívek
Praha
11. a 12. září
2021

1.
aktivní
sportovci/počet/100
2.
doba
trvání/den/2

264.460

50.000

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt, který má charakter
podpory de minimis, příjemci:
Žadatel

Geometry
Prague, s.r.o.

IČO

25716964

Sídlo

Přívozní
1064/2a,
17000 Praha

Název
projektu

RunTour
Liberec 2021

Parametr projektu:
Náklady
název/měrná
celkem v Kč
jednotka/hodnota
1.
aktivní
sportovci – dospělí/počet
osob/1500
2.
aktivní
sportovci – děti/počet
700.000
osob/500
3.
fanoušci/počet
osob/400
4.
ročník
akce/počet let/8

Dotace
do výše v
Kč

30.000

schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemci:
1. Rudolf Pinkas, IČO: 06776469,
Liberec,
2.
3.

Svaz lyžařů České republiky z.s, IČO: 00537632, se sídlem Cukrovarnická 483/42, 160 00
Praha,
Geometry Prague, s.r.o., IČO: 25716964, se sídlem Přívozní 1064/2a, 170 00 Praha

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 290/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 21. 09. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení předmětných smluv
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1453/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „NAKAP LK II – Software BIM“ Střední
průmyslovou školou stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „NAKAP LK II – Software BIM“, v souladu
s § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
67

Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 9. 2021
a to účastníku Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o., Praha 4, Krč, Nad obcí 1392/2, IČ
62907492
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1454/21/RK
Zrušení usnesení rady kraje č. 1158/21/RK a Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Veletrh
vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2021“
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 1158/21/RK ze dne 13. 7. 2021,
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo VZMR/0070/2021 s názvem: „Veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2021“, a to účastníku SFM Liberec s.r.o., IČO:
44568118, se sídlem Jeronýmova 570/22, Liberec VII-Horní Růžodol, za nabídkovou cenu
661.157,03 Kč bez DPH, tj. 800.000 Kč včetně DPH,
souhlasí
se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, k podpisu,
1. zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu číslo VZMR/0070/2021 s názvem
„Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2021“,
2. příkazní smlouvy č. OLP/1763/2021 „Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA
MYJOB LIBEREC 2021“,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2.2. – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, části 11 odst.
11.4,
2.

příkazní smlouvu č. OLP/1763/2021 mezi Libereckým krajem a společností SFM Liberec s.r.o.,
IČO: 44568118, se sídlem Jeronýmova 570/22, Liberec VII-Horní Růžodol
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021.
Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 1455/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Okresní hospodářské komoře Semily na projekt Burza
středních škol 2021
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 / Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 20.000 Kč Okresní hospodářské komoře Semily,
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IČ 25279491, se sídlem Tyršova 457, 513 01 Semily, na realizaci projektu „Burza středních škol
2021“, číslo akce 04807960000,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/2993/2021, která bude uzavřená mezi
Libereckým krajem a Okresní hospodářskou komorou Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/2993/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1456/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace:
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace,
IČ: 70848211,
čerpání prostředků fondu investic ve výši 68.739 Kč a s tím související zařazení nové akce
„Automatický systém otvírání brány“ do Plánu investic organizace na rok 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitelku příspěvkové organizace resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 07. 10. 2021
USNESENÍ č. 1457/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Kontrolní a zkušební činnost při zkouškách svářečů“
Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Kontrolní a zkušební činnost při zkouškách svářečů“ Střední školou strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o uděleném souhlasu se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1458/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR "Nákup HW a SW" Střední školou strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup HW a SW" Střední
školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1459/21/RK
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o. - schválení nájemní
smlouvy na dobu delší než jeden rok
Rada kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Střední školou řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO
00140147, a Základní školou, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvkovou organizací, se
sídlem Liberecká 1734/31, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 60254190
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 1460/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Nákup výpočetní techniky a obnovení počítačové učebny“
SUPŠ sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky
a obnovení počítačové učebny“ Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1461/21/RK
Jmenování členů školských rad škol zřizovaných Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
jmenuje
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v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školských rad ve
školách zřizovaných Libereckým krajem, a to ke dni 7. 9. 2021:
Gymnázium, Česká Lípa,
Žitavská 2969, příspěvková
organizace

Martin Brož

Gymnázium, Jablonec nad
Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace
Gymnázium, Tanvald,
příspěvková organizace

Mgr. Jiřina Zahradníková,
Ph.D.

Gymnázium F. X. Šaldy,
Liberec 11, Partyzánská 530,
příspěvková organizace
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže
884, příspěvková organizace
Gymnázium Ivana Olbrachta,
Semily, Nad Špejcharem 574,
příspěvková organizace
Gymnázium, Turnov, Jana
Palacha 804, příspěvková
organizace
Gymnázium Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

Martin Půta

Mgr. Ondřej Červinka

Ing. Dan Ramzer

Ing. Petr Beran

Bc. Lena Mlejnková

JUDr. Helena Vašková

Eva Kordová

Ing. Zbyněk Miklík

Gymnázium, Střední odborná
škola a Střední zdravotnická
škola, Jilemnice, příspěvková
organizace
Obchodní akademie, Česká
Lípa, náměstí Osvobození 422,
příspěvková organizace
Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a
Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace
Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola sklářská a
Střední škola, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvková
organizace

Mgr. Antonín Bělonožík

Ing. Miloš Vele

____

____

Mgr. Radim Šikola
____

____

____

____

____

____

____

____

MUDr. Jiří Kalenský
Ing. Jitka Volfová
Mgr. Petr Tulpa

Ing. Boris Pospíšil

Mgr. René Havlík

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Mgr. Jaromír Dvořák
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Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová
škola a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní
9, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola,
Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace
Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
Střední škola, Semily,
příspěvková organizace
Integrovaná střední škola,
Vysoké nad Jizerou, Dr.
Farského 300, příspěvková
organizace
Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková
organizace
Střední škola gastronomie a
služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace
Střední škola, Lomnice nad
Popelkou, Antala Staška 213,
příspěvková organizace
Základní škola, Jablonec nad
Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská
škola při dětské léčebně,
Cvikov, Ústavní 531,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská
škola při nemocnici, Liberec,
Husova 357/10, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská
škola, Jablonec nad Nisou,

Mgr. František Lufinka

____

____

Mgr. Jana Svobodová

____

____

Mgr. Ladislava Kohoutová

____

____

Mgr. Jana Leitnerová

Bc. Eva Krejčí

Mgr. Věra Rosenbergová

____

____

Tomáš Pěnička

____

____

Bedřich Čech

____

____

Mgr. Martin Kubáč

____

____

Ing. Josef Honzejk

____

____

Mgr. Alena Ženatá

____

____

Mgr. Zdeňka Květová

____

____

____

____

Ing. Michal Kříž

____

____

Daniel Císař

____

____

JUDr. Jaroslav Švehla
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Kamenná 404/4, příspěvková
organizace
Základní škola, Tanvald, Údolí
Kamenice 238, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská
škola, Jilemnice, Komenského
103, příspěvková organizace

Mgr. Helena Beranová
Mgr. Jindřiška Vébrová

Mgr. Božena Fejfarová
____

____

zmocňuje
Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, k podpisu jmenovacích dekretů členů školských rad
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit odeslání jmenovacích dekretů jmenovaným členům školských rad a jejich
kopie příslušným ředitelům škol.
Termín: 15. 10. 2021
USNESENÍ č. 1462/21/RK
Poskytnutí antigenních testů příspěvkovým organizacím Libereckého kraje – testování
studentů vyšších odborných škol
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
bezúplatném převodu antigenních testů CLINITEST Rapid v hodnotě 130,70 Kč včetně DPH/1 ks
pro testování studentů vyšších odborných škol v souvislosti se zahájením školního roku 2021/2022
této příspěvkové organizaci Libereckého kraje
Počet
testů

Cena testů
(v Kč)

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace

240

31.368

Celkem

240

31.368

Název

Sídlo
Skálova 373, 511 01 Turnov

schvaluje
předávací protokol k poskytnutí antigenních testů Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší
odborné škole, Turnov, Skálova 373, příspěvkové organizaci
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání antigenních testů Střední
uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Turnov, Skálova 373, příspěvkové organizaci.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1463/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Snížení energetické
náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS Kamenický Šenov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
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výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže
SUPŠS Kamenický Šenov“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka HORTECH estate s.r.o., IČO 04101456, se sídlem
Kamenná 463, 407 11 Děčín 32 za nabídkovou cenu 199.800 Kč bez DPH (účastník není plátcem
DPH),
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/1494/2021 mezi Libereckým
krajem a společností HORTECH estate s.r.o., IČO 04101456, se sídlem Kamenná 463, 407 11 Děčín
32
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1464/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické
náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS Kamenický Šenov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže
SUPŠS Kamenický Šenov“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, a to účastníka HORTECH estate s.r.o., IČO 04101456,
se sídlem Kamenná 463, 407 11 Děčín 32 za nabídkovou cenu 63.850 Kč bez DPH (účastník není
plátcem DPH),
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/1493/2021
mezi Libereckým krajem a společností HORTECH estate s.r.o., IČO 04101456, se sídlem Kamenná
463, 407 11 Děčín 32
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1465/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
domova mládeže SUPŠS Kamenický Šenov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže
SUPŠS Kamenický Šenov“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to BBP Stavby s.r.o., IČO 03875199, se sídlem Korunovační 103/6,
170 00 Praha 7 za nabídkovou cenu 17.906.016,16 Kč bez DPH, tj. 21.666.279,55 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/1492/2021 mezi Libereckým krajem a společností BBP Stavby
s.r.o., IČO 03875199, se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1466/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberec a Parkovací dům“ v
otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
Ing. Jan Růžička, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
náhradník: Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kanceláře ředitele,
náhradník: Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/2964/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
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Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 1467/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Revitalizace dolního centra Liberce
a Pakovací dům“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDS – Revitalizace dolního centra Liberec a Parkovací dům“ v rámci
dynamického nákupního systému s názvem „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka
pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2. smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2967/2021
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
Ing. Jan Růžička, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
náhradník: Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kanceláře ředitele,
náhradník: Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 1468/21/RK
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Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium,
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa – bourací práce“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „TDS – Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium, Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa – bourací práce“ v rámci dynamického nákupního systému
„Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“, dle § 127 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – po uplynutí lhůty pro
podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2021

USNESENÍ č. 1469/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci DNS „BOZP – Zajištění statiky objektu jídelny
– Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa - bourací práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium,
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - I. etapa – bourací práce“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro pozemní stavby – DNS“, a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám.
780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 34.900 Kč bez DPH,
tj. 42.229 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/1254/2021 mezi Libereckým krajem a dodavatelem INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1470/21/RK
Rozpočtové opatření č. 285/21 – úprava kapitoly 914 14 – Působnosti kraje odboru investic
a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 285/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 914 14 – Působnosti kraje odboru investic a správy nemovitého majetku
o částku ve výši 450.000 Kč, a to u akce „Komoditní burza – výběrové řízení na dodavatele
elektřiny a zemního plynu (dále jen EE a ZP)“,
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2.

navyšují výdaje kapitoly 914 14 – Působnosti kraje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 450.000 Kč, a to u akce „Aktualizace Územní energetické koncepce
Libereckého kraje (dále jen ÚEK LK)“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 285/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1471/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna poškozených dřevěných trámových
stropů nad 3. NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Výměna poškozených dřevěných
trámových stropů nad 3. NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o.“
v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
Bc. Martin Číla, DiS., zaměstnanec odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Ing. Vratislav Ondráček, zaměstnanec odboru investic a správy nemovitého majetku,
Ing. Drahomír Nesvadba, zaměstnanec odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Ing. Jaroslav Semerád, ředitel školy,
náhradník Ing. Radek Havlík, zástupce ředitele školy,
schvaluje
1. text zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/3016/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2021
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USNESENÍ č. 1472/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní,
Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/320/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností SEADON s.r.o., se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín,
IČO 28601505, jehož předmětem je oprava administrativní chyby v příloze smlouvy (oceněném
soupis prací, dodávek a služeb), ve které byla chybně uvedená částka ceny za dílo bez DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 10. 10. 2021
USNESENÍ č. 1473/21/RK
Majetkoprávní operace – Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí
(VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN) -budova „D“ - fotovoltaické výrobny
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi
vysokého napětí (VVN) číslo : 21 _VN_1009965846 v rámci stavby "Fotovoltaická elektrárna
na budovu "D" Krajského úřadu Libereckého kraje", na p. p. č. 4008/1
v katastrálním území Liberec, obec Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, s ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO/DIČ: 24729035/CZ 24729035,
b) předložený návrh Smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí (VN)
nebo velmi vysokého napětí (VVN) číslo : 21 _VN_1009965846 číslo OLP/2330/2021 mezi
Libereckým krajem a s ČEZ Distribuce, a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1474/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemku v k.ú. Frýdlant
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru p. p. č. 1046/15 o výměře 2242 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
nacházející se v k. ú. Frýdlant, obci Frýdlant, evidované na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, od města Frýdlant,
se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO 00262781, hodnota daru dle účetní
evidence činí 112.100 Kč (slovy: jedno sto dvanáct tisíc sto korun českých),
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b)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec,
IČO 46744991, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3147/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Frýdlant
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:

2)

a)

předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 21. 09. 2021
zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné
službě Libereckého kraje, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec, IČO 46744991.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 1475/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČEZ
Distribuce a.s. – k. ú. Studenec u Horek
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IV-12-4019768 SM, Studenec,
p. č. 1751/6 – kVN, TS, kNN, k. ú. Studenec u Horek“ umístěné na části p. p. č. 2071/2
o výměře 2466 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a p. p. č. 2071/25
o výměře 37805 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Studenec
u Horek, obec Studenec, evidovaných na listu vlastnictví č. 695 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily (ve vlastnictví Libereckého kraje – budoucí
povinný), ve prospěch obchodní korporace ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín 405 02, IČO 24729035 (budoucí oprávněný), za úplatu stanovenou znaleckým posudkem
č. 2396-039-2021 ze dne 20. 8. 2021 ve výši 5.260 Kč (slovy: pět tisíc dvě stě šedesát korun
českých) bez DPH, tj. 6.364,60 Kč (slovy: šest tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých, šedesát
haléřů) s DPH,
b) předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OLP/3136/2021
mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce, a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
a dohody k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1476/21/RK
Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku před budovou „D“ Krajského úřadu Libereckého
kraje ARR – Agentuře regionálního rozvoje spol. s r. o.
Rada kraje po projednání
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schvaluje
a) výpůjčku části pozemku parc. č. 4009/1 o předpokládané výměře cca 2100 m2, ostatní plocha,
způsob využití manipulační plocha, nacházející se v katastrální území Liberec, obci Liberec,
evidované na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, obchodní korporaci
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec, IČO 48267210, za účelem pořádání akce festival „Maker Faire Liberec 2021“,
tj. mimo jiné pro prezentaci komunity tvůrců a inovátorů (tzv. makerů), její představení
veřejnosti a rozvoj, na dobu určitou tj. od 18. 9. 2021 do 19. 9. 2021
b) předložený návrh smlouvy o výpůjčce č. OLP/3078/2021 mezi Libereckým krajem a ARR
– Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r. o.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2021

USNESENÍ č. 1477/21/RK
Majetkoprávní operace – Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
v rámci „VPI Benešov u SM_Sociální péče TEREZA“
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby „VPI
Benešov u SM_Sociální péče TEREZA“ na p. p. č. 470, ovocný sad, p. p. č. 4151, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 476/1, zahrada, p. p. č. 478, zastavěná plocha
a nádvoří, p. p. č. 2477/6, trvalý travní porost, a p. p. č. 4092/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, nacházejících se v katastrálním území Semily, obec Semily, evidované na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily
(ve vlastnictví města Semily), s obchodní korporací CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063,
b)

předložený návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. UL 2021_0022_1, č. j. OLP/3140/2021 mezi Libereckým krajem a CETIN a. s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1478/21/RK
Majetkoprávní operace - přijetí likvidačního zůstatku společnosti Krajský statek Frýdlant,
s. r. o., v likvidaci – nemovité věci v k. ú. Frýdlant
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím části likvidačního zůstatku tvořeného nemovitými věcmi od Krajského statku
Frýdlant, s. r. o., v likvidaci, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČO 27308481,
a to p. p. č. 3071 o výměře 8274 m2, ostatní plocha, p. p. č. 3088/3 o výměře 1494 m2, ostatní
plocha, p. p. č. 3095/2 o výměře 10885 m2, ostatní plocha, p. p. č. 3124 o výměře 3968 m2,
ostatní plocha, p. p. č. 3126/11 o výměře 272 m2, ostatní plocha, p. p. č. 3141/1 o výměře 11830
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m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba v obci Frýdlant, č. p. 4005, zemědělská
stavba, p. p. č. 3141/2 o výměře 931 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba v
obci Frýdlant, č.p. 4006, zemědělská stavba, p. p. č. 3141/3 o výměře 1417 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, p. p. č. 3143 o výměře
606 m2, ostatní plocha, p. p. č. 3145/1 o výměře 23114 m2, ostatní plocha,
p. p. č. 3145/2 o výměře 210 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba
bez čp/če, zemědělská stavba (jež je součástí p. p. č. 3149/2), p. p. č. 3146/1 o výměře
4130 m2, ostatní plocha, p. p. č. 3146/2 o výměře 638 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, p. p. č. 3147 o výměře 106 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, a na pozemku stojící stavba bez čp/če, zemědělská stavba, bez LV,
p. p. č. 3149/1 o výměře 470 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č. 3149/2 o výměře 2172
m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba (stavba
stojí na p. p. č. 3145/2, p. p. č. 3149/2), p. p. č. 3149/3 o výměře 501 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, p. p. č. 3149/4 o výměře
1487 m2, ostatní plocha, p. p. č. 3151 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
a na pozemku stojící stavba bez čp/če, stavba technického vybavení, bez LV, nacházejících
se v katastrálním území Frýdlant, obci Frýdlant, evidovaných na listu vlastnictví č. 3126
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, do majetku
Libereckého kraje v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 60.001.430 Kč (slovy: šedesát
miliónů jeden tisíc čtyři sta třicet korun českých), za podmínky schválení návrhu na použití
likvidačního zůstatku, konečné zprávy likvidátorky a účetní závěrky předkládané k projednání
Radě Libereckého kraje dne 14. 9. 2021,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Školnímu statku Frýdlant,
příspěvkové organizaci, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČO 09861521, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
schvaluje
předložený návrh Smlouvy o převodu likvidačního zůstatku na společníka číslo OLP/3145/2021 mezi
Libereckým krajem a Krajským statkem Frýdlant, s.r.o., v likvidaci
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

b)

2)

předložit návrh přijetí likvidačního zůstatku tvořeného nemovitými věcmi k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 09. 2021
zajistit po schválení přijetí likvidačního zůstatku tvořeného nemovitými věcmi
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek Frýdlant, se sídlem
Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČO 09861521.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 1479/21/RK
„Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí - stavební práce“- dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
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schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi
Libereckým krajem a společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., se sídlem
Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČO: 270 86 054, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
5.018.316,49 Kč bez DPH, tj. 5.899.469,02 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 2.895.342,99 Kč
bez DPH, tj. 3.413.661,07 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 59.012.632,22 Kč
bez DPH, tj. 68.927.660,33 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2021

USNESENÍ č. 1480/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves II“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves II“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016, o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění - v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele (výhrady ze strany poskytovatele dotace)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1481/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III“ v otevřeném řízení, v souladu
s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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2.

náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Lenka Těšínská, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,

schvaluje
1. text „zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/2592/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 1482/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 284/21 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého
kraje 2021 - zapojení dotací do kapitoly 91408 – Působnosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 284/21, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2021:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 28.000 Kč, a to:
a)
b)

2.

z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace od města Cvikov o částku 21.750 Kč,
z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace od města Lomnice nad Popelkou ve výši
6.250 Kč,
navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 28.000 Kč v kapitole 914 08 – Působnosti, rozpočtový ukazatel
Významné aleje LK – 1. etapa – udržitelnost projektu

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/21 k projednání a schválení.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1483/21/RK
Projednání a schválení koncepce „Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny
Libereckého kraje 2021+“
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Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem dokumentu „Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 2021+“
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit materiál
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1484/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2021 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 283/21, kterým se snižují výdaje v kapitole
932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí ve výši
8.136.904,06 Kč a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých akcí
v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
v celkové výši 8.136.904,06 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2021, v úhrnné výši 8.136.904,06 Kč níže
uvedeným příjemcům na akce do výše:
Název
příjemce

Dotace v max.
výši (Kč) /
podíl dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)

IČ

Adresa/sídlo

Název projektu

Parametry

Obec Háje
nad Jizerou

00276251

Loukov 61, 513
01 Háje nad
Jizerou

Háje nad Jizerou Rybnice, Výstavba
nového vodního zdroje

VHS Turnov
(Benecko)

Antonína
492959934 Dvořáka 287,
511 01 Turnov

Benecko, Mrklov výstavba vodovodních
řadů

délka
kanalizace 136 m
vodovodní
řady – 946,8
m; redukční
šachta PK-2 –
1 ks

VHS Turnov
(Benešov u
Semil)

Antonína
492959934 Dvořáka 287,
511 01 Turnov

Benešov u Semil –
obnova vodovodních
řadů v obecních
komunikacích – I.
etapa

vodovodní
řady – 1009,94
m

1.554.480 /
57,10 %

VHS Turnov
(Chuchelna)

Antonína
492959934 Dvořáka 287,
511 01 Turnov

Chuchelna, Sídliště výstavba a obnova VH
sítí, vodovod III. etapa
a kanalizace

vodovodní
řady – 102,5
m; kanalizační
stoka – 274,5
m

1.118.143,23 /
60,45 %

VHS Turnov
(Ohrazenice)

Antonína
492959934 Dvořáka 287,
511 01 Turnov

Ohrazenice - dostavba
tlakového pásma a
opravy vodovodů
včetně obnovy
komunikací - I. etapa

vodovodní
řady – 532 m

1.301.873,27 /
60,45 %
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VHS Turnov
(Rokytnice
nad Jizerou)
Město Vysoké
nad Jizerou

3.

Rokytnice nad Jizerou
- obnova kalového
hospodářství ČOV

kalolis - 1 ks

1.554.480 /
59,01 %

Nám. Dr. Karla
Kramáře 227,
512 11 Vysoké
nad Jizerou

Vysoké nad Jizerou Oprava vodovodního
řadu Sklenařice Sochorovi - Manďovo

Vodovodní řad
– 597 m

700.756,88 /
60,45 %

00276294

s neposkytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2021 z důvodu nesplnění programem
stanovených podmínek níže uvedenému žadateli o dotaci na akci:
Název
žadatele

Obec
Vítkovice

4.

Antonína
492959934 Dvořáka 287,
511 01 Turnov

IČ

Adresa

00276260

č.p. 243,
512 38
Vítkovice

Název projektu
Vítkovice –
jímací území
Kobyla

Parametry

Vrt – 3 ks

Důvod nesplnění
podmínek
programu

Navrhovaná
dotace
(Kč)

chybějící povinná
příloha (doklad o
možnosti provádět
stavbu)

0

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2021, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a:
a) Obcí Háje nad Jizerou, Loukov 61, 513 01, Háje nad Jizerou, IČ 00275689, na projekt
pod názvem „Háje nad Jizerou - Rybnice, Výstavba nového vodního zdroje“,
OLP/3023/2021,
b)

c)

d)

e)

f)

Vodohospodářským sdružením Turnov (Benecko), Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov,
IČ 49295934, na projekt pod názvem „Benecko, Mrklov - výstavba vodovodních řadů“,
OLP/3014/2021,
Vodohospodářským sdružením Turnov (Benešov u Semil), Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Benešov u Semil – obnova vodovodních
řadů v obecních komunikacích – I. etapa“, OLP/3017/2021,
Vodohospodářským sdružením Turnov (Chuchelna), Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Chuchelna, Sídliště - výstavba a obnova
VH sítí, vodovod III. etapa a kanalizace“, OLP/3018/2021,
Vodohospodářským sdružením Turnov (Ohrazenice), Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Ohrazenice - dostavba tlakového pásma
a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací - I. etapa“, OLP/3020/2021,
Vodohospodářským sdružením Turnov (Rokytnice nad Jizerou), Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Rokytnice nad Jizerou - obnova
kalového hospodářství ČOV“, OLP/3021/2021,

g)

Městem Vysoké nad Jizerou, Nám. Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou,
IČ 00276294, na projekt pod názvem „Vysoké nad Jizerou - Oprava vodovodního řadu
Sklenařice - Sochorovi - Manďovo“, OLP/3013/2021
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 21. 09. 2021
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USNESENÍ č. 1485/21/RK
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2020 Geopark Český ráj o.p.s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou termínu ukončení realizace výše uvedeného projektu z 30. 11. 2021 na 30. 12. 2021
a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 6. 12. 2021
na 15. 1. 2022 z důvodu posunu plánovaných aktivit Geoparku Český ráj v důsledku opatření
souvisejících s koronavirem,
b) s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. OLP/488/2020 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Geoparkem Český ráj o.p.s., se sídlem Antonína
Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ 27511774 na realizaci projektu „Podpora činnosti Geoparku
Český ráj v roce 2020“
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál ke schválení.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1486/21/RK
Rozpočtové opatření č. 282/21 – úpravy v kapitole 917 08 – Transfery, a rozhodnutí
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 282/21, kterým se upravuje specifický ukazatel v kapitole 917 08
– Transfery, odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 40.000 Kč, bez dopadu na celkový
objem kapitoly, a to:
a) snížením specifického ukazatele Životní prostředí a zemědělství, Podpora ojedinělých projektů
na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši 40.000 Kč,
b)
c)

zavedením nového specifického ukazatele „Memoriál Karla Podhajského“ v celkové výši
30.000 Kč,
zavedením nového specifického ukazatele „Premiéra videospotu o Geoparku UNESCO Český
ráj a představení činnosti Geoparku Český ráj“ v celkové výši 10.000 Kč,

rozhoduje
1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše
30.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., okresnímu mysliveckému spolku Česká
Lípa, se sídlem Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lípa, IČO 67777082 na akci „Memoriál Karla
Podhajského“,
2. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše
10.000 Kč Geoparku Český ráj o. p. s., se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČO 27511774 na akci „Premiéra videospotu o Geoparku UNESCO Český ráj a představení
činnosti Geoparku Český ráj“,
schvaluje
1. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/2996/2021 na projekt „Memoriál
Karla Podhajského“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Českomoravskou mysliveckou
jednotou, z. s., okresním mysliveckým spolkem Česká Lípa, se sídlem Pivovarská 3157, 470 01
Česká Lípa, IČO 67777082,
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2.

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/3022/2021 na projekt „Premiéra
videospotu o Geoparku UNESCO Český ráj a představení činnosti Geoparku Český ráj“
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Geoparkem Český ráj o. p. s., se sídlem Antonína
Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 27511774
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv č. OLP/2996/2021
a č. OLP/3022/2021 k podpisu Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí
a zemědělství,
2.

Termín: 31. 10. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého k projednání materiál „Rozpočtové
opatření č. 282/21“ jako písemnou informaci.
Termín: 21. 09. 2021

USNESENÍ č. 1487/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3653/2019 „Silnice II/262 Česká Lípa
– Dobranov“, uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 7.763.730,16 Kč bez DPH, tj. 9.394.113,49 Kč včetně DPH,
méněpráce ve výši 3.995.486,91 Kč bez DPH, tj. 4.834.539,16 Kč včetně DPH, odchylka
při zaokrouhlování oproti programu ASPE ve výši -0,01 Kč bez DPH, čímž dojde k navýšení celkové
ceny o 3.768.243,24 Kč bez DPH, tj. 4.559.574,32 Kč včetně DPH, na 167.752.809,78 Kč bez DPH,
tj. 202.980.899,83 Kč včetně DPH, a dále u vybraných stavebních objektů prodloužení o 20 dní, z
315 dní na 335 dní
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1488/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26834-6 Brniště“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., se sídlem Mlýnská 68, 602 00
Brno, IČO: 25317628, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
2. o vyloučení účastníka Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň,
180 00 Praha 8, IČO: 24204005, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
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ruší
veřejnou zakázku „Most ev. č. 26834-6 Brniště“, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím
řízení není žádný účastník zadávacího řízení (všichni účastníci byli vyloučeni)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1489/21/RK
Nařízení Libereckého kraje stanovující úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Rada kraje po projednání
vydává
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
b)

Termín: 21. 09. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021

USNESENÍ č. 1490/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Mosty ev. č. 279-004 a
279-005 Svijany“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní
stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to účastníka REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav II,
IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 537.600 Kč bez DPH, tj. 650.496 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2499/2021 mezi Libereckým
krajem a společností REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá
Boleslav II, IČO: 25685210
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1491/21/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Mosty ev. č. 279-004
a 279-005 Svijany“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby - DNS I.“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124/7,
Mladá Boleslav II, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 208.000 Kč bez DPH,
tj. 251.680 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2500/2021 mezi Libereckým krajem a společností REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem
Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, IČO: 25685210
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1492/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení
bezpečnosti u rybníka Nohavice“ - oprava textu smlouvy č. OLP/1903/2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
upravený text smlouvy o provedení stavby č. OLP/1903/2021 mezi Libereckým krajem
a společností KAMPA - MARYNKA s. r. o., se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice,
IČO: 26014998
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 15. 09. 2021
USNESENÍ č. 1493/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice II/270 Mimoň
– Noviny pod Ralskem“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice II/270 Mimoň – Noviny pod Ralskem“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní
stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to účastníka Ing. Štěpána Illicha, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky, IČO: 46433597,
za nabídkovou cenu 69.000 Kč bez DPH, tj. 83.490 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2716/2021 mezi Libereckým
krajem a Ing. Štěpánem Illichem, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky, IČO: 46433597
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1494/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/268 Mimoň
– hranice Libereckého kraje, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2.
etapa“, v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS“, v souladu s ustanovením § 141 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka QISO MIRAIS, s. r. o., se sídlem Za opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5, IČO: 26449790,
za nabídkovou cenu 88.000 Kč bez DPH, tj. 106.480 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/707/2021 mezi Libereckým krajem a společností QISO - MIRAIS, s. r. o., se sídlem
Za opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5, IČO: 26449790
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 1495/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/268 Mimoň –
hranice Libereckého kraje, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje,
2. etapa“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora
pro dopravní stavby - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to účastníka REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01
Mladá Boleslav, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 345.600 Kč bez DPH, tj. 418.176 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/708/2021 mezi Libereckým
krajem a společností REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá
Boleslav, IČO: 25685210
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2021
USNESENÍ č. 1496/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28617 Mříčná“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
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schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/44/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností Integra stavby, a.s., se sídlem Hrádecká 156,
460 01 Liberec, IČO 25014391, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 1.604.828,69 Kč bez DPH,
tj. 1.941.842,71 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 364.906,00 Kč bez DPH, tj. 441.536,26 Kč
včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o částku 1.239.922,69 Kč bez DPH,
tj. 1.500.306,45 Kč včetně DPH, na celkovou částku 32.585.712,17 Kč bez DPH,
tj. 39.428.711,72 Kč včetně DPH a prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací (stavby)
o 15 dní, a to z 280 dní na 295 dní od předání a převzetí staveniště
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2021

USNESENÍ č. 1497/21/RK
Rozpočtové opatření č. 291/21 - úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO;
poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Oprava II/284 v Lomnici n. P.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 291/21, kterým se v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor silničního
hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 575.000 Kč, a to z akce:
a) Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy ve výši 453.197 Kč,
b) Opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6) ve výši
121.803 Kč,
2. navyšují výdaje na novou akci „Oprava II/284 v Lomnici n. P.“ ve výši 575.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 575.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČO: 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Oprava II/284
v Lomnici n. P.“,
2.

3.
4.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 287.500 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2021,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 291/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
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2.

Termín: 21. 09. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 09. 2021

USNESENÍ č. 1498/21/RK
Rozpočtové opatření č. 292/21 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO;
poskytnutí invest. příspěvku KSS LK na akci „Opatření na 4 havarijních mostech v LK“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 292/21, kterým se v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor silničního
hospodářství:
1. snižují výdaje z akce „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“ ve výši
550.000 Kč,
2. navyšují výdaje na novou akci „Opatření na 4 havarijních mostech v LK“ ve výši 550.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 550.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČO: 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Opatření na 4 havarijních
mostech v LK“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 275.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději však do 31. 8. 2022,
3.
4.
5.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 8. 2022,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 30. 9. 2023

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 292/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
2.

Termín: 21. 09. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 09. 2021

USNESENÍ č. 1499/21/RK
Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného movitého majetku Libereckého kraje ve správě
KSSLK, p. o. - 3/21 prodej autovraku
Rada kraje po projednání
schvaluje
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prodej nepotřebného movitého majetku ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje p. o.,
bez provedeného vnitřního nabídkového řízení za cenu odpovídající obvyklé ceně zbytků vozidla
v rámci likvidace pojistné události, tj. za cenu 32.300 Kč včetně DPH.
Inventární
číslo

Registr.
značka

Druh
vozidla

Typ
vozidla

Rok
výroby

Pořizovací
cena [Kč]

Cena zbytků
v Kč vč. DPH
k 31.8.2021

2060000154

4L3 7625

OA

Škoda
Fabia

2012

218.600

32.300

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

Termín: 15. 09. 2021
Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
zajistit prodej výše uvedeného movitého majetku.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1500/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti - Město Chrastava
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Město Chrastava, IČO: 00262871,
se sídlem nám 1. máje 1, 463 31 Chrastava, ve výši 104.290 Kč plus DPH za služebnost (zásahy pod
chodníkem) na stavbu „Chodník podél ulice Vítkovské v Chrastavě - aktualizace veřejného osvětlení
2021“ a stanoví úplatu za zřízení služebnosti ve výši 1.750 Kč plus DPH (ostatní zásahy mimo
chodník)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat zástupce
města Chrastava o přijatém usnesení.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1501/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 299/21 – snížení výdajů v kapitole 920 06
– Kapitálové výdaje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; dotace pro obec Dubnice
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Obce Dubnice, Dubnice 240, 471 26
Dubnice, IČO: 00525707, na projekt pod názvem „Dubnice - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“,
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 299/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
u nespecifikované rezervy akce „Rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ ve výši 1.000.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství u akce
„Dubnice - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“ ve výši 1.000.000 Kč,
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2.

s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže
uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 1.000.000 Kč
IČO
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

00525707
Obec Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice
Dubnice - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Dokončení stavby stezky pro pěší a cyklisty v délce
866 m v obci
Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
m
866
1.000.000
100
1.000.000
investice

1.10.2021 – 1.10.2022

3.

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3050/2021
na projekt pod názvem „Dubnice - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Obcí Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice, IČO: 00525707
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 299/21 a smlouvu
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/3050/2021, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a Obcí Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice, IČO: 00525707.
Termín: 21. 09. 2021
USNESENÍ č. 1502/21/RK
Veřejná zakázka „Severozápadní obchvat města Zákupy“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/203/2019 uzavíraný v souladu § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým
krajem a společností PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
IČO: 43005560, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 987.105,37 Kč bez DPH,
tj. 1.194.397,50 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení celkové ceny, kterou bude hradit Liberecký
kraj, o 987.105,37 Kč bez DPH, tj. 1.194.397,50 Kč včetně DPH, na částku 40.865.664,77 Kč
bez DPH, tj. 49.447.454,37 Kč včetně DPH
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1503/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/366/2021 uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190
00
Praha
9,
IČO:
26177005,
jehož
předmětem
jsou
vícepráce
ve
výši
7.138.231,56 Kč bez DPH, tj. 8.637.260,19 Kč včetně DPH a odchylka při zaokrouhlování oproti
programu ASPE +0,02 Kč, čímž dojde ke zvýšení ceny díla na celkovou částku 32.036.266,65 Kč
bez DPH, tj. 38.763.882,65 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1504/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/364/2021 uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha
5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 2.271.452,41 Kč bez DPH,
tj. 2.748.457,42 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 664.094,90 Kč bez DPH, tj. 803.554,83 Kč
včetně DPH a odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE +0,02 Kč, čímž dojde
ke zvýšení celkové ceny o 1.607.357,53 Kč bez DPH, tj. 1.944.902,61 Kč včetně DPH na celkovou
částku 32.368.863,59 Kč bez DPH, tj. 39.166.324,94 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1505/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2784 Výpřež – Horní Hanychov“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/28/2020 „Silnice III/2784 Výpřež – Horní
Hanychov“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a. s.,
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 212.869,28 Kč bez DPH, tj. 257.571,83 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši
490.764,20 Kč bez DPH, tj. 593.824,68 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení celkové ceny
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o částku 277.894,92 Kč bez DPH, tj. 336.252,85 Kč včetně DPH, na celkovou částku
66.280.066,94 Kč bez DPH, tj. 80.198,881 Kč včetně DPH,
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1506/21/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti na rok 2022"
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje
a na 13. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti na rok 2022",
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje a na 13. mimořádném
zasedání rady kraje
a ukládá
a) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti na rok 2022",
b)

Termín: 21. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje
a na 13. mimořádném zasedání rady kraje".
Termín: 21. 09. 2021

……………………………..……
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
Liberec 10. 9. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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