Z á p i s č. 20
z 20. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 5. 10. 2021
Přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Bc. Markéta Berková,
Jitka Machálková

Ověřovatelé

Václav Židek a Mgr. Vladimír Richter

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 19. RK dne 14. 9. 2021 a ze 14. mRK dne 21. 9. 2021
20. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Navrhl,
aby zápis ověřili Václav Židek a Mgr. Vladimír Richter, zapisovatelkou dnešního jednání určil
Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 9
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 19. RK dne 14. 9. 2021 a ze 14. mRK dne
21. 9. 2021. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat
za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 19. RK dne 14. 9. 2021
a ze 14. mRK dne 21. 9. 2021

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Vyhodnocení 8. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 21. 9. 2021

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

6.

Příprava 9. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 26. 10. 2021

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

7.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje č. OLP/1350/2020
s ČR – Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Z

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
8.

Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru
– Hejtmanského zlatého dukátu

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

9.

Rozpočtové opatření č. 325/21, úpravy
v kapitole 917 01, rozhodnutí
o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

10.

Stanovení počtu zaměstnanců
Libereckého kraje zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje

11.

Rozpočtové opatření č. 315/21 – dotace Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
na volby do zastupitelstva obce Slunečná
ředitele

12.

Návrh na vyřazení majetku

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

13.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Servis měření a regulace pro budovy A,
B, C Krajského úřadu Libereckého kraje“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

14.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 319/21 – úprava v kapitole 917 05
Transfery, Výsledky 3. kola dotačního
řízení v roce 2021, prostředky kapitoly
313 - MPSV

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

15.

Nové znění Dohod o narovnání
ke Smlouvám o poskytování služeb,
APOSS Liberec - Zeyerova

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

16.

Odvolání ředitele zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb
LK, příspěvková organizace – změna
termínu odvolání

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

17.

Rozpočtové opatření č. 330/21 – úprava
kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, zapojení dotace
na odměny zaměstnanců v sociálních
službách

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

18.

Odvolání ředitele zařízení Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

19.

Analýza stavu dopravy na území
Libereckého kraje (aktualizace 2021)

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

20.

Záměr uzavření Smluv o veřejných
službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje přímým zadáním

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

-2-

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

Z

Z

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
21.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 327/21 – navýšení příjmů a navýšení
výdajů v kapitole 917 21; Dodatek č. 1
ke Smlouvě s KORID LK, spol. s r.o.
– rok 2021

Z

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

22.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 328/21 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 914 21
- Působnosti, odbor dopravní
obslužnosti; dopravní obslužnost

Z

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

23.

Souhlas s přijetím daru příspěvkovou
organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

24.

Úprava vnitřní dispozice administrativní
budovy A Hospice sv. Zdislavy
– zabudování dveří

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

25.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 316/21 - úpravy v kapitolách 917 09
Transfery a 920 09 Kapitálové výdaje,
majetkový vstup Libereckého kraje
do MMN, a.s.

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

26.

Poskytnutí dotace Horské službě ČR,
o.p.s.

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

27.

Střednědobý výhled rozpočtu
Libereckého kraje na období let 2022
– 2025

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

28.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až září 2021

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

29.

Porušení rozpočtové kázně – prominutí
penále

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

Žádost subjektu TERRA SPORT s.r.o.,
o změnu projektu s názvem ČT Author
Cup

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

Rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace Svazku obcí Novoborska
na projekt Údržba Lužickohorské
magistrály

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Z
z kapitoly 917 04 – Transfery společnosti
IQLANDIA, o.p.s., na projekt Podpora
vzdělávání mládeže

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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Z

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
33.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 312/21 – úprava kapitoly 917 04
– transfery odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – individuální
dotace pro MAJÁK o.p.s.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

Rozpočtové opatření č. 317/21 – úprava Z pís. Ing. Dan Ramzer
kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí
účelové dotace na podporu dopravy žáků
na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC
2021

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

35.

Rozpočtové opatření č. 318/21 – úprava Z pís. Ing. Dan Ramzer
kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí
finančních darů žákům základních
a středních škol

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

Rozpočtové opatření č. 321/21 – úprava
kapitoly 916 04 – neinvestiční účelové
dotace z MŠMT

37.

Rozpočtové opatření č. 322/21 – zapojení Z pís. Ing. Dan Ramzer
přijaté dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí a navýšení výdajů
v kapitole 923 04

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

38.

Rozpočtové opatření č. 326/21
– rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace Comunités, z. s. na projekt FCC
– Fotbalový klub Comunités

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace Okresní organizaci České unie
sportu na projekt Činnost Servisního
centra sportu okres Jablonec nad Nisou

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

40.

Žádost Nadačního fondu Gaudeamus
Cheb o poskytnutí dotace na dějepisnou
soutěž

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

41.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

42.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

-4-

Z

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

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
43.

Souhlas s delegováním Tomáše
Pokorného, vedoucího oddělení mládeže
sportu a zaměstnanosti do Komise
Olympiády dětí a mládeže ČR

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

44.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Výměna garážových vrat“ Integrovanou
střední školou, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

45.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci
Z
s Agrárním poradenským a informačním
centrem Libereckého kraje – APIC
NEPŘEDLOŽENO

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Nepředloženo
46.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 313/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Programu vodohospodářských akcí
2020 a 2021 v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

47.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 314/21 - rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace příjemci Povodí Labe
s. p.

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

48.

Změny dotačních programů v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast 8. Životní prostředí a zemědělství

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

49.

Koncepce environmentálního vzdělávání, Z
výchovy a osvěty Libereckého kraje
2021 - 2030 a Akční plán 2021 - 2023

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

50.

Projektový záměr „Plán pro zvládání
sucha a stavu nedostatku vody pro území
Libereckého kraje“ – podání žádosti
do NPŽP a zahájení veřejné zakázky

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

51.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Audit hospodaření společnosti
Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú.“
NEPŘEDLOŽENO

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Nepředloženo
52.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „Podpora populace kuňky
ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“
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Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
53.

Dohoda o provedení záchranného
archeologického výzkumu při stavební
akci „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

54.

Delegace zástupce Libereckého kraje
na zasedání Valného shromáždění
Evropského sdružení pro územní
spolupráci NOVUM s r. o.,
dne 15. 10. 2021

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

55.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje řemesel“
– SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

56.

Rozpočtové opatření č. 320/21 – úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, zapojení účelové dotace
z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

57.

Registrace akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu
„Jedličkův ústav, p. o. – pořízení
automobilu pro terénní sociální služby“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

58.

Navýšení závazku spolufinancování
Z
projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce
III. NP domu B“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

59.

Závazek spolufinancování projektu
„Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

60.

Rozpočtové opatření č. 335/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu Kotlíkové dotace v LK III

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

61.

Rozpočtové opatření č. 336/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu Kotlíkové dotace v LK III
– NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

62.

Zpráva o ukončení realizace projektu
„Snížení energetické náročnosti
Obchodní akademie Česká Lípa“

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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63.

Dodatek č. 1 k OLP/1171/2020
Z
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, oblasti podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

64.

Stanovení platů ředitelů příspěvkových
organizací resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

65.

Jmenování člena Komise Rady
Libereckého kraje pro Muzeum Českého
ráje v Turnově, příspěvková organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

66.

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí
účelové dotace z programu Podpora
postupových soutěží neprofesionálních
uměleckých aktivit na rok 2021

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

67.

Dodatek č. 1 k OLP/1509/2021
Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 7.2

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

68.

Porušení rozpočtové kázně – prominutí Z
odvodu – Občanské sdružení Větrov, z.s.

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

69.

Rozpočtové opatření č. 323/21
– navýšení příjmů rozpočtu a úprava
kapitoly 917 07 Transfery – dotace
Ministerstva kultury ČR

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

70.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 337/21 – úprava v kapitole 917 07
– Transfery – zapojení plateb z přestupku
a poskytnutí finančního daru

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

71.

Majetkoprávní operace – budoucí
darování
a) pozemku v k. ú. Vranov pod Ralskem
b) budoucí darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

Majetkoprávní operace – budoucí
darování:
a) pozemku v k. ú. Nové Město
pod Smrkem
b) budoucí darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Majetkoprávní operace – budoucí
Z
darování:
1. a) pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Pihel
b) budoucí darovací smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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74.

Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemků v k. ú. Benešov u Semil
a k. ú. Semily
b) kupní smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

75.

Majetkoprávní operace:
a) koupě nemovitostí v k. ú. Vesec
u Liberce FAMA 2020/10/047
b) kupní smlouva
c) výpůjčka nemovitostí v k. ú. Vesec
u Liberce

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

76.

Majetkoprávní operace – přijetí daru
1.a) pozemku v k.ú. Frýdlant
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Kryštofovo Údolí
b) darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

77.

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

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

78.

Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických
horách
b) kupní smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

79.

Rozpočtové opatření č. 324/21
– navýšení příjmů a výdajů kraje
v kapitole 920 – Kapitálové výdaje

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

80.

Dohoda o zrušení závazků
- „Architektonická činnost při zpracování
projektové dokumentace na akci
„Autobusové nádraží a parkovací dům
Liberec“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

81.

Dohoda o zrušení závazků - „Zpracování
projektové dokumentace na akci
„Autobusové nádraží a parkovací dům
Liberec“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

82.

Veřejná zakázka „SSSSD Liberec II,
Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy
domova mládeže v Truhlářské ulici,
objekt "B" – dodatek č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

83.

Majetkoprávní operace – darování:
a) nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice
nad Nisou (Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou)
b) darovací smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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84.

Majetkoprávní operace – darování:
Z
a) nemovitých věcí v k. ú. Františkov
u Liberce a v k. ú. Liberec (Dům seniorů
Liberec – Františkov)
b) darovací smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

85.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí:
a) nemovitých věcí v k. ú. Liberec
(Botanická zahrada Liberec)
b) darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

86.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí:
a) nemovitých věcí v k. ú. Liberec,
k. ú. Ruprechtice a k. ú. Růžodol I
(Zoologická zahrada Liberec)
b) darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

87.

Majetkoprávní operace – budoucí
darování:
a) pozemků v k. ú. Dubá
b) budoucí darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

88.

Majetkoprávní operace – budoucí
Z
darování:
a) pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce
nad Nisou
b) budoucí darovací smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

89.

Majetkoprávní operace – darování:
1. a) pozemku v k. ú. Koberovy
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Hejnice
b) darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

90.

Neuplatnění předkupního práva
Z
zřízeného ve prospěch Libereckého kraje
k pozemku v k. ú. Semily

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

91.

Majetkoprávní operace – předběžné
záměry prodeje
1. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé
(FAMA 2021/06/041)
2. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé
(FAMA 2021/06/039)

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

92.

Majetkoprávní operace – schválení
smlouvy o bezúplatným převod pozemků
v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
a k. ú. Nová Ves u Chrastavy
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Nepředloženo
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93.

Majetkoprávní operace – schválení
smlouvy o bezúplatným převod pozemků
v k. ú. Zálesní Lhota a k. ú. Troskovice
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

94.

Revokace usnesení č. 864/21/ RK
týkající se smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti ke stavbě TEREZA
(k. ú. Semily) s městem Semily a ČEZ
Distribuce a.s.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
95.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti budovy - Základní škola
speciální, Semily, Nádražní 213,
příspěvková organizace“ – dodatek č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

96.

Veřejná zakázka „Výměna poškozených
částí krovu a výměna střešní krytiny
hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec,
Masarykova 460/3, p.o. II – stavební
práce“ - dodatek č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

97.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a tělocvičny
– SŠHL, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.
– stavební práce“ – dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

98.

Vypořádání za rušenou část vodního díla Z
Lužická Nisa v k. ú. Liberec

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

99.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 331/21 - navýšení příjmů a navýšení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti,
odbor silničního hospodářství; platby
věcných břemen

Z

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

100.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 332/21 - navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 920 06;
akce „Financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje“

Z

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

101.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 333/21 – snížení výdajů v kapitole
920 06 a navýšení výdajů v kapitole
913 06; dodatek č. 26 k příkazní smlouvě
č. OLP/586/2013

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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102.

Rozpočtové opatření č. 334/21 – úprava
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO; poskytnutí invest.
příspěvku KSS LK na akci „Průzkum
mostu ev. č. 290-023 Poniklá“

103.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Dodávka ITC Bedřichov“
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
104.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Mosty ev. č. 279-004
a 279-005 Svijany“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

105.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

106.

Veřejná zakázka „Silnice III/2624 Česká
Lípa – Kozly“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

107.

Veřejná zakázka „Silnice II/284 Lomnice
nad Popelkou – Nová Ves nad Popelkou“
- dodatek č. 1
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
108.

109.

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje

Z pís. člen rady kraje

Přehled veřejných zakázek projednaných
na 18. a 19. zasedání rady kraje
a na 14. mimořádném zasedání rady
kraje

Ing. Zbyněk Miklík

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „ Rozšíření licencí DataCore
a pořízení subscripcí k firewallu Palo
Alto “
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

Nepředloženo
110.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „Nákup
notebooků“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

111.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Rozvod
a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532,
Cvikov II, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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112.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil
– křižovatka s I/14, 1. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

113.

Veřejná zakázka „Silnice III/2825
Sýkořice – Podtýn – Žernov – Žlábek“
- dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

114.

Rozpočtové opatření č. 338/21 - úprava Z pís. Martin Půta
kapitoly 931 01 Krizový fond, poskytnutí
příspěvku ZZS LK - Náklady COVID
- 19

115.

Různé

odb. kancelář
hejtmana

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 45, 51, 92, 93, 94, 103, 107 a 109 nejsou
předloženy.
Ing. Miklík stáhl bod č. 27 a současně požádal o projednání bodu č. 110 po bodu č. 12.
Bez dalších připomínek či doplnění nechal M. Půta hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1565/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1268/21/RK, 1299/21/RK, 1328/21/RK, 1355/21/RK,
1356/21/RK, 1370/21/RK, 1371/21/RK, 1372/21/RK, 1373/21/RK, 1383/21/RK, 1386/21/RK,
1398/21/RK, 1404/21/RK, 1405/21/RK, 1412/21/RK, 1416/21/RK, 1419/21/RK, 1422/21/RK,
1423/21/RK, 1425/21/RK, 1428/21/RK, 1439/21/RK, 1440/21/RK, 1442/21/RK, 1443/21/RK,
1446/21/RK, 1448/21/RK, 1449/21/RK, 1450/21/RK, 1470/21/RK, 1482/21/RK, 1483/21/RK,
1484/21/RK, 1489/21/RK, 1497/21/RK, 1498/21/RK, 1499/21/RK, 1500/21/RK, 1501/21/RK,
1510/21/RK, 1521/21/RK, 1541/21/RK, 1542/21/RK, 1554/21/RK, 1555/21/RK,
1562/21/mRK, 1564/21/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1126/21/RK ze 14. 9. 2021 na 31. 10. 2021,
- 1492/21/RK z 15. 9. 2021 na 20. 10. 2021.
hlasování č. 3
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál a požádal o doplnění o aktuální informaci,
zda usnesení č. 287/21/ZK bylo již splněno, neboť termín jeho plnění je 30. 9. 2021.
Mgr. Chýle přislíbil, že toto prověří a po projednání bude doplněn aktuální stav daného úkolu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1566/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování usnesení č. 55/21/ZK, 248/21/ZK,
287/21/ZK, 293/21/ZK, 295/21/ZK, 296/21/ZK,
330/21/ZK, 331/21/ZK, 343/21/ZK, 344/21/ZK,
351/21/ZK, 352/21/ZK, 355/21/ZK, 356/21/ZK,
362/21/ZK, 363/21/ZK, 369/21/ZK, 371/21/ZK,
376/21/ZK, 377/21/ZK, 378/21/ZK, 379/21/ZK,
415/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu
k projednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
hlasování č. 4

pro

9

proti

0

249/21/ZK,
298/21/ZK,
346/21/ZK,
357/21/ZK,
372/21/ZK,
380/21/ZK,

250/21/ZK,
320/21/ZK,
349/21/ZK,
358/21/ZK,
373/21/ZK,
390/21/ZK,

272/21/ZK,
324/21/ZK,
350/21/ZK,
361/21/ZK,
375/21/ZK,
406/21/ZK,

plnění usnesení zastupitelstva kraje
Termín: 26. 10. 2021
zdržel se
0
byl přijat

5. Vyhodnocení 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 21. 9. 2021
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1567/21/RK
Vyhodnocení 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 21. 9. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 9. 2021 s tím,
že z průběhu zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu nevyplynuly pro členy rady
kraje žádné konkrétní úkoly.
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Příprava 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 10. 2021
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1568/21/RK
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Příprava 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 10. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 10. 2021.
hlasování č. 6
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje č. OLP/1350/2020 s ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje
M. Půta shrnul obsah předloženého materiálu.
Mgr. Richter upozornil na chybně uvedené číslo usnesení a požádal o jeho úpravu
po projednání.
Načež proběhla diskuze ohledně stavu na HZS LK.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1569/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje č. OLP/1350/2020 s ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace ČR – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, se sídlem
Barvířská 29/10, Liberec, 460 01, IČO: 70888744, o změnu účelu, parametru, možného použití
finančních prostředků, termínu a ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace
pro stavbu Integrovaného výjezdového centra“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z Krizového fondu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 181/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
souhlasí
1. se změnou účelu projektu „Projektová dokumentace pro stavbu Integrovaného
výjezdového centra“ ze „Zhotovení projektové dokumentace pro vybudování
Integrovaného výjezdového centra v Turnově – napojení pozemku na silnici I/10,
společné zpevněné plochy, přeložky sítí, požární stanice HZS Libereckého kraje
a příprava pro budoucí projekt ZZS.“ na „Zhotovení projektové dokumentace
pro vybudování Integrovaného výjezdového centra v Turnově – napojení pozemku
na silnici I/10, společné zpevněné plochy, přeložky sítí, požární stanice HZS Libereckého
kraje, příprava pro budoucí projekt ZZS a vypracování studií možného řešení
plánovaných hasičských stanic v Jilemnici a v Jablonném v Podještědí.“,
2. s doplněním parametru projektu „Projektová dokumentace pro stavbu Integrovaného
výjezdového centra“ o parametr „studie možného řešení plánovaných hasičských stanic
– 2 ks“,
3.
4.

s doplněním možného použití finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele a vlastního
podílu příjemce dotace o „nákup služeb“,
se změnou termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace pro stavbu
Integrovaného výjezdového centra“ 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,
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5.

s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1350/2020, o poskytnutí účelové dotace z Krizového
fondu Libereckého kraje na realizaci projektu „Projektová dokumentace pro stavbu
Integrovaného výjezdového centra“, uzavřené mezi ČR – Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, 460 01, IČO: 70888744,
a Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
„Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
č. OLP/1350/2020 s ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje“.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 7 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého dukátu
Mgr. Chýle stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1570/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého dukátu
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí věcného daru, Hejtmanského zlatého dukátu, v celkové hodnotě 7.256 Kč (slovy
sedm tisíc dvěstě padesát šest koru českých) těmto oceněným Poctou hejtmana Libereckého
kraje 2021
a)
narozenému
trvale bytem:
b) manželům
narozeným
trvale bytem
c)
narozenému
trvale bytem
d)

narozené

e)
dcera
f)

trvale bytem
(in memoriam), narozenému
dukát převezme
narozená
trvale bytem
narozenému

trvale bytem

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předat věcné dary výše zmíněným
obdarovaným, a tím s nimi uzavřít ústní darovací smlouvu.
Termín: 21. 10. 2021
hlasování č. 8 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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9. Rozpočtové opatření č. 325/21, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1571/21/RK
Rozpočtové opatření č. 325/21, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 325/21, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele neinvestičních
transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši 20.000 Kč, bez vlivu
na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje o
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o záštitu s finanční podporou na jimi pořádané akce, a to ve výši
Žadatel
Sokolská
župa
Ještědská

IČO/datu
m
Sídlem/bytem
narození
442 24
737

Akce/účel

Voroněžská
144/20, Liberec Památný den
– I, Staré
sokolstva
Město, 460 01

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

Doba
konání
akce

Den

25

20.000 Kč

schvaluje
návrh smlouvy č. OLP/3366/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Sokolskou župou
Ještědskou se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec – I, Staré Město, 460 01, IČO: 442 24 737
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,
Termín: 30. 11. 2021
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 325/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 9
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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10. Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
která stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Ing. Miklík avizoval, že bude nutné rozšířit i počet zaměstnanců na oddělení investic.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1572/21/RK
Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
stanovuje
z důvodu ukončení dvou projektů, potřeby zajistit realizaci nového projektu a potřeby zajistit
činnosti prorodinné politiky k 13. 1. 2022 počet systemizovaných pracovních pozic
zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje na 424,
což celkově představuje snížení o 2 pracovní pozice
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení příslušných organizačních
změn.
Termín: 12. 01. 2022
hlasování č. 10
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. Rozpočtové opatření č. 315/21 – dotace na volby do zastupitelstva obce Slunečná
M. Půta okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1573/21/RK
Rozpočtové opatření č. 315/21 – dotace na volby do zastupitelstva obce Slunečná
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 315/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021
o poskytnutou neinvestiční účelovou dotaci ve výši 15.000 Kč (ÚZ 98 074) na zajištění nových
voleb do zastupitelstva obce Slunečná, a kterým se zároveň navyšují celkové výdaje rozpočtu
kraje o 15.000 Kč v kapitole 911 15 – Krajský úřad
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 315/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 11
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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12. Návrh na vyřazení majetku
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů a Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Mgr. Jarošová okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1574/21/RK
Návrh na vyřazení majetku
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku kraje z účetní evidence Libereckého kraje
Název
Identifikační kód
Pořizovací
Rok
Zůstatková cena
cena (v Kč)
pořízení
(v Kč)
k 31.10.2021
Výsuv pod
KULBH0001J4P
880,00
2002
klávesnici
Stůl konferenční
KULBH00066K7 4.465,20
2001
sestavy
Stůl pod stroj
KULBH0001UC
3.001,20
2000
1.500,60 Kč/1ks
G
KULBH0001TH
Y
Stůl pod stroj
KULBH0001ND
1.586,00
2001
O
Stůl ST 4-5C
KULBH0001E4O 4.636,00
2002
2.318,00/1ks
KULBH00024K1
Stůl psací GS1400
KULBH000KAF2 2.982,65
2008
Stůl roh ST 6-1D
KULBH0000IY3 2.771,00
2002
Stůl přístavný
KULBH000HUO 1.474,00
2013
0
Skříňka na lůžkoviny KULBH0008CS7 4.621,00
2004
Kontejner MK 552/1 KULBH0002FZT 4.040,00
2002
Deska 76x76
KULBH0000MJE 1.786,00
2003
Stolek televizní
KULBH0008K7K 4.857,00
2004
Čtvrtkruh
KULBH0006W63 1.690,00
2005
Police závěsná
KULBH000D7IR 2.135,00
2010
Židle otočná
KULBH000IIAX 4.791,60
2013
Optimum
Židle otočná
KULBH000CND 4.708,80
2010
Optimum
P
Židle otočná
KULBH000J097
14.223,60
2012
Optimum 4.741,20
KULBH000J8VL
Kč/1ks
KULBH000J0DN
Židle otočná Bravo
KULBH0004G9I 2.550,00
2006
Židle otočná Bravo

KULBH0003W00

Židle otočná Calypso KULBH000DO1
2.970,00 Kč/1ks
T

2.250,00

2007

8.910,00

2009
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KULBH000DNY
F
KULBH000DNW
P
Židle otočná Calypso KULBH000DRJQ
Židle otočná Skill
KULBH000G452
Polokřeslo
KULBH0003LJI
Polokřeslo
KULBH0002X11
Židle Beta
KULBH000ANH
V
Židle Beta
KULBH000ANG
0
Svítilna nabíjecí
KULBH000C4H
BEN P2301
U
Umělá květina –
KULBH0006J7H
břečťan
Telefon přenosný
KULBH0008NC
A
Nokia 6230i
KULBH000EJ40
1,00/1ks
KULBH000EIY1
Nokia 6303
1,00/1ks
Nokia C2-01
1,00/1ks

Samsung Galaxy
SIII
1,00/1ks
Nokia C5
Nokia 208
HTC Desire
1,00/1ks
Nokia Lumia 925
1,00/1ks
Apple iPHONE 5

3.522,00
4.749,25
1.659,00
1.660,00
1.596,00

2009
2015
2002
2002
2003

1.346,00

2003

749,00

2011

640,00

2001

2.222,00

2004

2,00

2018

KULBH000DG6
3,00
O
KULBH000D51I
KULBH000BU99
KULBH000IYQL 11,00
KULBH000J6G2
KULBH000J5MF
KULBH000J3PE
KULBH000IYU1
KULBH000IYRG
KULBH000IISF
KULBH000IJE6
KULBH000I76M
KULBH000I7LJ
KULBH000IIQP
KULBH000IMM 2,00
H
KULBH000IHW2

2009–
2011

KULBH000IL1L
KULBH000H8NF
KULBH000HLZ8
KULBH000H7U
N
KULBH000H8C
Y
KULBH000FPBI
KULBH000IJYE

1,00
1,00
2,00

2013
2014
2014

2,00

2014–
2016

1,00

2013
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Apple iPHONE 5 S
Samsung i8200
Samsung i8200
Nokia Lumia
Samsung Galaxy
SIII
Samsung Galaxy
SIII
Nokia Lumia
Samsung GT
Apple iPHONE 5 S
Samsung Galaxy S 6
Nokia 230
Nokia C2-01
Rychlovarná konvice
SENCOR
699,00 Kč/1ks
Rychlovarná konvice
Rychlovarná konvice
Tefal
Rychlovarná konvice
HD 4646/70
Rychlovarná konvice
Bravo
Rychlovarná konvice
Bravo
Rychlovarná konvice
Philips
Rychlovarná konvice
Buckingham
Rychlovarná konvice
Buckingham
Rychlovarná konvice
Alena
Mikrovlnná trouba
Video
Video Philips
Video Panasonic
DVD přehrávač
Panasonic
Televize Panasonic

KULBH000I5SY
KULBH000GUZ
U
KULBH000G9Q6
KULBH000G67E
KULBH000FZS7

17.495,00
3.600,00

2013
2014

3.500,00
5.999,00
3.390,00

2014
2015
2015

KULBH000FZQ
H
KULBH000FYT9
KULBH000FUX
H
KULBH000FHW
5
KULBH000M2C
B
KULBH000FP8X
KULBH000J3NO
KULBH000RO4
C
KULBH000ROQ
A
KULBH000ROPF
KULBH0003P4T
KULBH000DEK
4
KULBH000J4C0

3.490,00

2015

6.280,00
1.999,00

2015
2015

8.990,00

2016

9.977,00

2016

1.799,00
1.896,00
2.097,00

2018
2012
2019

690,00
952,00

2001
2009

738,00

2012

KULBH000KBJB

579,00

2018

KULBH000H64G

799,00

2015

KULBH000M5M 599,00
C
KULBH000M3K 1.299,00
0
KULBH000KJRN 999,00

2016

KULBH000KCC
3
KULBH000MXX
D
KULBH0003MV
N
KULBH00030WS
KULBH00074NT
KULBH00075K1

698,00

2018

2.529,80

2015

14.241,00

2001

8.541,00
3.609,00
15.048,00

2001
2005
2005

KULBH000F6J3

29.899,00

2008
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Kompresor 2 JSK 75
Vrtačka el. HIL TI
TE 22
Vybavení
stravovacího centra –
SOUBOR – 2ks
vana na černé nádobí
Psací stroj Carrera
de Luxe
Psací stroj Carerra
IIMD
iPAD Apple Air
kalkulátor LCD 585
Stolní lampa
Flash disk
Flash disk
Flash disk
Modem USB
Laminátor Olympia
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Olympus
Digitální fotoaparát
Canon EOE 300
Digitální fotoaparát
Nikon F 80
Digitální fotoaparát
Olympus
Digitální fotoaparát
Nikon D 300
Digitální fotoaparát
Canon EOS 50D
Digitální fotoaparát
Canon SX200
Blesk fotoaparátu
Blesk Canon 580EX
Kamera JVC
Videokamera Sony
Wifi vysílač Projekt Moderní
příležitosti
marketingu
cestovního ruchu,
reg. č. 100154776
2.118,46 Kč/1ks

KULBH0005IK8
KULBH0005PR
W
KULBH0005TN
O

8.458,00
12.495,00

2005
2005

38.803,00

2005

KULBH0003F7C

4.868,00

2001

KULBH000BAZJ

8.600,00

2003

KULBH000GFI4
KULBH000BG3T
KULBH000AM
WZ
KULBH0004T3T
KULBH0004T13
KULBH00044W
N
KULBH000J3LY
KULBH000REOI
KULBH000374B
KULBH000A77D

22.890,00
710,00
1.732,00

2016
2003
2003

638,00
637,00
675,00

2006
2006
2007

1,00
1.665,00
16.141,00
26.529,00

2012
2019
2001
2003

KULBH0008YAF 39.990,00

2003

KULBH000534D

47.307,00

2005

KULBH0005UE
Q
KULBH000F6NJ

9.891,00

2007

69.703,00

2008

KULBH000E6Q
H
KULBH000ESD0

27.999,00

2008

6.996,00

2010

KULBH0006RY6
KULBH000427I
KULBH0004GL
U
KULBH000E80P
KULBH000G7W
Q
KULBH000G7V
V
KULBH000G7U0
KULBH000G7T5
KULBH000G7SA
KULBH000G7RF

12.599,00
15.000,00
17.279,00

2005
2006
2006

20.180,00
127.108,08

2008
2014
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KULBH000G7Q
K
KULBH000G7PP
KULBH000G7O
U
KULBH000G7N
Z
KULBH000G7M
4
KULBH000G7L9
KULBH000G7K
E
KULBH000G7JJ
KULBH000G7IO
KULBH000G7H
T
KULBH000G7G
Y
KULBH000G7F3
KULBH000G7E8
KULBH000G7D
D
KULBH000G7CI
KULBH000G7B
N
KULBH000G7AS
KULBH000G79X
KULBH000G782
KULBH000G777
KULBH000G76C
KULBH000G75H
KULBH000G74
M
KULBH000G73R
KULBH000G72
W
KULBH000G711
KULBH000G706
KULBH000G6ZI
KULBH000G6Y
N
KULBH000G6XS
KULBH000G6W
X
KULBH000G6V2
KULBH000G6U7
KULBH000G6TC
KULBH000G6SH
KULBH000G6R
M
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Kroužkovač
ibiMaster 400
Notebook DELL
Latitude E6420
6.990,00 Kč/1ks
Notebook DELL
Latitude E 5430
Notebook DELL
Vostro 2521
PC DELL Optiplex
755
PC DELL Optiplex
755
34.927,00 Kč/1ks
PC DELL Optiplex
755
PC DELL Optiplex
755
PC DELL Optiplex
755
26.358,00Kč/1ks

KULBH000G6Q
R
KULBH000G6P
W
KULBH000G6O1
KULBH000G6N6
KULBH000G6M
B
KULBH000G6L
G
KULBH000G6K
L
KULBH000G6JQ
KULBH000G6IV
KULBH000G6H0
KULBH000G6G5
KULBH000G6FA
KULBH000G6EF
KULBH000G6D
K
KULBH000G6CP
KULBH000G6B
U
KULBH000G6A
Z
KULBH000G694
KULBH0003OI2 20.496,00

2001

KULBH000M1D
D
KULBH000M1CI
KULBH000IPY8

13.980,00

2016

29.434,80

2012

KULBH000HFM
7
KULBH000ENIA

12.890,00

2014

34.925,00

2008

104.781,00

2008

23.609,00

2009

23.610,00

2009

KULBH000ENJ5
KULBH000ENK
0
KULBH000ENL
V
KULBH000EY5
Y
KULBH000EY6T

KULBH000F0R5 1.265.184,00
KULBH000F0S0
KULBH000F0UQ
KULBH000F0VL
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PC DELL Optiplex
755

KULBH000F0W
G
KULBH000F0XB
KULBH000F0Y6
KULBH000F0Z1
KULBH000F10P
KULBH000F11K
KULBH000F12F
KULBH000F13A
KULBH000F145
KULBH000F150
KULBH000F16V
KULBH000F17Q
KULBH000F18L
KULBH000F19G
KULBH000F1AB
KULBH000F1B6
KULBH000F1C1
KULBH000F1D
W
KULBH000F1ER
KULBH000F1FM
KULBH000F1GH
KULBH000F1HC
KULBH000F1I7
KULBH000F1J2
KULBH000F1KX
KULBH000F1LS
KULBH000F1M
N
KULBH000F1NI
KULBH000F1OD
KULBH000F1P8
KULBH000F1Q3
KULBH000F1RY
KULBH000F1ST
KULBH000F1TO
KULBH000F1UJ
KULBH000F1VE
KULBH000F1W9
KULBH000F1X4
KULBH000F1YZ
KULBH000F1ZU
KULBH000F20I
KULBH000F21D
KULBH000F228
KULBH000F233
KULBH000F24Y 26.383,00
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PC DELL Optiplex
SX 280
34.986,00 Kč/1ks

PC Workstation Dell
T 3400
32.665,00 Kč/1ks
PC Workstation Dell
T 3400
PC Workstation Dell
T 7400
PC DELL GX 270
PC DELL Optiplex
9020
PC DELL GX 260
PC DELL GX 260
40.534,00 Kč/1ks
PC DELL Optiplex
DT 790
Notebook Latitude E
5520 – soubor 2ks
v ceně 53 842,00 Kč
Notebook DELL
Vostro 5468
Notebook DELL
Vostro 5568
16.226,00 Kč/1ks
Notebook Latitude
E5400
Notebook DELL
Latitude E6330
Notebook N-Series
D630
Notebook DELL
Latitude D810
Dokovací stanice
Dokovací stanice

KULBH00063DR
KULBH00062GJ
KULBH00063FH
KULBH00062NK
KULBH000639B
KULBH00062HE
KULBH000F28E
KULBH000F2DP
KULBH000F2EK
KULBH000F27J
KULBH000F2BZ

209.916,00

2005

130.660,00

2008

32.670,00

2008

KULBH000EA0B 118.057,00

2008

3.116,00

KULBH0007JZ8
KULBH000IEE5

40.469,00
17.883,80

2003
2014

406,45

KULBH0007M99
KULBH00091XA
KULBH0000C1U
KULBH000EOH
8
KULBH000IM0J

65.417,00
81.068,00

2002
2003

672,85
407,70

7.490,00

2015

26.921,00

2012

KULBH000GGH 16.383,00
2
KULBH000GH13 64.904,00
KULBH000GHF5
KULBH000GGG
7
KULBH000GGSJ
KULBH000EZPZ 28.755,00

2017

KULBH000LYW
O
KULBH0004BTP

KULBH0005ZW
9
KULBH000GJSY
KULBH000GJU
O
Vypalovačka
KULBH000ESPC
HDD 1TB
KULBH000GCZ
C
HDD Samsung
KULBH000BMQ
G
Tiskárna HP LJ 2820 KULBH0005GPX

2017

2008

7.490,00

2017

40.817,00

2007

856,00

46.172,00

2005

479,60

1.543,96
965,58

2015
2015

1.341,00
2.099,50

2010
2015

4.138,00

2011

25.074,00

2005
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Tiskárna Konica
Minolta
Tiskárna EPSON
Kopírka HP
CM2320
Kopírka HP MF CM
2320
Kopírka KM FS1018
Klávesnice Logitech
693,80 Kč/1ks
Čtečka čárových
kódů
Zvlhčovač vzduchu
ZCL H 208
Konvertor
Posouzení „Strategie
udržitelného rozvoje
LK“
Surovinová politika
Studie rozvoje
hospodářsky slabé
oblasti Ralsko
Rozvoj venkova
Pozice strategie
udržitelného rozvoje
LK
Oponentní posudek
Strategie LK
Oponentní posudek
Strategie rozvoje
Posouzení vlivu
Strategie
udržitelného rozvoje
LK
Program rozvoje
hospodářsky slabých
oblastí LK
Souhrnné hodnocení
SEA – 1. ETAPY
Programu rozvoje
Koncepce
Regionální operační
program NUTS II

KULBH000J6N3

1,00

2011

KULBH000GFO
A
KULBH000EX0
U
KULBH000CVO
M
KULBH0007FXA

9.269,00

2016

19.952,00

2009

14.834,00

2010

31.523,00

2005

KULBH000LIM6
KULBH000LIQ
M
KULBH000LIN1
KULBH0007GZT

2.081,40

2017

7.269,00

2005

KULBH000D301

2.590,00

2010

KULBH000875D
KULBH000F4G
W

9.282,00
24.150,00

2004
2007

KULBH0008W2
X
KULBH000881Q

162.950,00

2003

24.917,00

190.000,00

2004

35.820,00

KULBH000883G
KULBH00054TP

66.500,00
199.920,00

2004
2005

12.530,00
49.546,00

KULBH00054Q4

93.000,00

2005

23.050,00

KULBH00054P9

120.000,00

2005

29.750,00

KULBH00054OE

180.000,00

2005

44.600,00

KULBH00054NJ

595.000,00

2005

147.500,00

KULBH000F4IM

113.496,00

2007

38.900,00

KULBH00046I7

600.000,00

2006

177.250,00
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Strategie
udržitelného rozvoje
LK
Aktualizace
„Strategie rozvoje
LK 2006-2020“

KULBH000F4F1

450.000,00

2007

154.294,00

KULBH000F4JH

150.000,00

2007

51.408,00

Posouzení vlivů
„Strategie rozvoje
LK 2006-2020“
Program rozvoje
hospodářsky slabých
oblastí LK
Posouzení vlivů
Programu rozvoje
LK – 2007-2013
(SEA)
Projekt „Poznávejte
Liberecký kraj“
Koncepce „Stavu
veřejných
zvukových
informačních
systémů“
Analýza migrace
cizinců na území LK
2008
SW – Energetický
managament IS
FaMa+
Celkem

KULBH000F4HR

290.000,00

2007

99.436,00

KULBH000F4KC

1.451.800,00

2007

497.812,00

KULBH000F4E6

382.585,00

2007

131.165,00

KULBH000FUBJ

60.500,00

2015

26.491,00

KULBH000E31J

991.508,00

2008

387.068,00

KULBH000DEU
Q

2.261.000,00

2009

990.105,00

KULBH000G8O
N

308.550,00

2014

108.224,00

12.100.442,22

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup při likvidaci majetku kraje
v souladu se směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2005.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 12
pro
9
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
13. (110) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „Nákup notebooků“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Upozornil na doplnění v zadávací
dokumentaci o certifikaci PCO.
M. Půta požádal, aby po projednání byly do důvodové zprávy doplněny počty pořizované
IT techniky (notebooků a monitorů).
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1575/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „Nákup notebooků“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Nákup notebooků“ v rámci dynamického nákupního systému
„Dynamický nákupní systém - dodávky IT vybavení“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. 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 rezortu sociálních věcí,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
náhradník Miroslav Hojný, informatik,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Vít Litoš, informatik,
Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení hardware
náhradník Ing. František Polák, informatik,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/3380/2021
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
hlasování č. 13 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (13) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Servis měření a regulace pro budovy
A, B, C Krajského úřadu Libereckého kraje“
Mgr. Jarošová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Následně proběhla diskuze.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1576/21/RK
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Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Servis měření a regulace pro budovy A, B, C
Krajského úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Servis měření a regulace pro budovy A, B, C
Krajského úřadu Libereckého kraje“, a to společnosti MaRffy s.r.o., IČO: 07439539, se sídlem
Tovární 516, Chrastava, 463 31, za nabídkovou cenu 824.000 Kč bez DPH, tj. 997.040 Kč
včetně DPH 21 % za 48 měsíců,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 VZMR LK kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána
formou přímého zadání v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2021
k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
2. smlouvu o dílo č. OLP/1287/2021 mezi Libereckým krajem a společností MaRffy s.r.o.,
IČO: 07439539, se sídlem Tovární 516, Chrastava, 463 31
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého
kraje č. 1/2021.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 14 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. (14) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/21 – úprava v kapitole 917 05
Transfery, Výsledky 3. kola dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1577/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery,
Výsledky 3. kola dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č.319/21, kterým se zapojují finanční
prostředky určené na dofinancování sociálních služeb v roce 2021, které Liberecký kraj
obdržel dne 14. 9. 2021 na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (ze dne 4. 8. 2021), kterým se zapojují finanční
prostředky vrácené do 31. 8. 2021 od poskytovatelů sociálních služeb, kterým se upravují
ukazatele v kapitole 917 05 - Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních
služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2021,
a které zahrnuje:
a) navýšení příjmů kraje o částku 30.643.690 Kč,
b) snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 18.351.717 Kč,
c) zapojení vratek ve výši 28.314.567,11 Kč,
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d) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 77.309.974,11 Kč,
2) s dodatkem č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2021, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci v roce 2021
v celkové výši 864.912.135 Kč,
3) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 3. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2021 v úhrnném objemu
48.454.719,11 Kč, níže uvedeným příjemcům na rok 2021 do výše:
Název

IČ

ADVAITA, z.
ú.

65635591

AHC a.s.

24160369

AHC a.s.

ALVALÍDA,
z.s.

24160369

44224711

Alzheimercentr
um Česká Lípa
z.ú.
7234571

Buona Strada
s.r.o.

4570243

Centrum LIRA,
z.ú.
28731191

Identifikátor Druh
služby
služby

Sídlo
Rumunská 14/6
Liberec IVPerštýn
460 01 Liberec
1
Budějovická
778/3
Praha 4 Michle
140 00 Praha 4
Budějovická
778/3
Praha 4 Michle
140 00 Praha 4
Hanychovská
743/3
Liberec IIIJeřáb
460 07 Liberec
7
U Nemocnice
2696
Česká Lípa
470 06 Česká
Lípa 6
Venušina 544/6
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec
1
Matoušova
406/20
Liberec IIIJeřáb
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Kofinancování
sociální služby
v Kč

6552817

odborné
sociální
poradenství 429.374,00

4530859

domovy
pro seniory 212.601,00

9450189

odlehčovac
í služby
150.000,00

5293571

denní
stacionáře

9220832

domovy se
zvláštním
režimem
656.640,00

7885329

denní
stacionáře

129.000,00

3959325

raná péče

984.960,00

198.000,00
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Centrum LIRA,
z.ú.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

28731191

26593980

26593980

26593980

26593980

26593980

26593980

26593980

460 07 Liberec
7
Matoušova
406/20
Liberec IIIJeřáb
460 07 Liberec
7
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
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4823957

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
656.640,00

1656576

odlehčovac
í služby
246.240,00

2164863

odlehčovac
í služby
210.053,00

3852372

osobní
asistence

5362299

odlehčovac
í služby
51.000,00

6806376

odlehčovac
í služby
210.053,00

7135154

osobní
asistence

550.428,00

7559709

osobní
asistence

1.279.387,00

804.969,00
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CENTRUM
PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
Centrum
zdravotní a
sociální péče
Liberec,
příspěvková
organizace
Centrum
zdravotní a
sociální péče
Liberec,
příspěvková
organizace
Centrum
zdravotní a
sociální péče
Liberec,
příspěvková
organizace

26593980

65100654

65100654

65100654

Česká unie
neslyšících, z.ú. 675547

Člověk v tísni,
o.p.s.

Člověk v tísni,
o.p.s.

Člověk v tísni,
o.p.s.
Déčko Liberec
z.s.

25755277

25755277

25755277

68455232

Zahradní
415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Krejčího
1172/3
Liberec VIRochlice
460 06 Liberec
6
Krejčího
1172/3
Liberec VIRochlice
460 06 Liberec
6
Krejčího
1172/3
Liberec VIRochlice
460 06 Liberec
6

Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Šafaříkova
635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2
Šafaříkova
635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2
Šafaříkova
635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2
Švermova
32/35
Liberec XFrantiškov
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9349276

osobní
asistence

2480451

domovy
pro seniory 88.000,00

6722018

pečovatelsk
á služba
1.472.000,00

749.326,00

4756138

odlehčovac
í služby
106.000,00
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením 187.543,00

5235056

nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
246.346,00

5713240

terénní
programy

6719009

odborné
sociální
poradenství 362.851,00

9813481

odborné
sociální
poradenství 686.618,00

7665554

576.839,00
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40229939

460 10 Liberec
10
Vlčí vrch 323
Liberec XVStarý Harcov
460 15 Liberec
15
Vlčí vrch 323
Liberec XVStarý Harcov
460 15 Liberec
15
1. máje 868/11
Liberec IIIJeřáb
460 07 Liberec
7
Komenského
616
Vrchlabí
543 01 Vrchlabí
1
5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Kosmonautů
2022
Předměstí
412 01
Litoměřice 1

71167463

Nové Zákupy
500
471 23 Zákupy

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

Diakonie
Beránek z.s.

40233189

Diakonie ČCE středisko Světlo
ve Vrchlabí
43464343
Diakonie ČCE středisko v
Jablonci nad
Nisou
73633992
Diakonie ČCE středisko v
Jablonci nad
Nisou
73633992
Diakonie ČCE středisko v
Jablonci nad
Nisou
73633992
Diecézní
charita
Litoměřice
Domov
důchodců a
dům s
pečovatelskou
službou
Zákupy,
příspěvková
organizace
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3166608

domovy
pro osoby
se
zdravotním
postižením 554.000,00

7044506

chráněné
bydlení

520.000,00

3148048

pečovatelsk
á služba
1.039.261,00
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
164.160,00

3428319

nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
100.000,00

5741111

pečovatelsk
á služba
200.000,00

8492814

nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
241.135,00

3632154

pečovatelsk
á služba
165.000,00

3001174

domovy
pro seniory 1.050.000,00

5231429
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Domov
důchodců a
dům s
pečovatelskou
službou
Zákupy,
příspěvková
organizace
DOMOV U
SPASITELE
středisko
Husitské
diakonie
Domovy
seniorů
BeneVita s.r.o.
Domovy
seniorů
BeneVita s.r.o.
Dům penzion
pro důchodce,
příspěvková
organizace

FOKUS
Liberec o.p.s.
FOKUS
Turnov, z.s.

71167463

73632791
8207364
8207364

60254050

46749411

49295101

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s. 28700210

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s. 28700210
Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s. 28700210

Nové Zákupy
500
471 23 Zákupy

3555154

Máchova 650
Frýdlant
464 01 Frýdlant
v Čechách
3988103
Radimovice
134
463 44 Sychrov 3055579
Radimovice
134
463 44 Sychrov 7826049
Tyršova 1340
468 51
Smržovka
Nezvalova
662/18
Liberec XVStarý Harcov
460 15 Liberec
15
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov
1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IVPerštýn
460 01 Liberec
1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IVPerštýn
460 01 Liberec
1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IVPerštýn
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pečovatelsk
á služba
269.620,00

domovy
pro seniory 402.000,00
domovy se
zvláštním
režimem
2.189.704,00
domovy
pro seniory 450.000,00

1526260

pečovatelsk
á služba
303.000,00

1226991

domovy se
zvláštním
režimem
754.883,00

9314906

centra
denních
služeb

3069495

odlehčovac
í služby
594.464,00

4343228

odlehčovac
í služby
369.000,00

9543067

odborné
sociální
poradenství 332.614,00

248.886,00
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Charita Česká
Lípa

70226148

Charita Česká
Lípa

70226148

Charita Česká
Lípa

70226148

Charita Liberec 26520699

Charita Liberec 26520699

Charita Liberec 26520699

Charita Most

70828920

LAMPA, z. s.

22889159

Maják Plus, z.
ú.

7934335

MAREVA z.s.

1679198

460 01 Liberec
1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1
1297986
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1
Uhlířská 424/7
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Uhlířská 424/7
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Uhlířská 424/7
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec
1
Františka
Malíka 956/16a
Most
434 01 Most 1
Husova 89
Mimoň I
471 24 Mimoň
Konopná 776/8
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec
14
Na Pískovně
657/24
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec
14
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6790491

azylové
domy
1.300.000,00
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
210.000,00
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
164.160,00

3146268

azylové
domy

6940940

domovy
pro seniory 548.000,00

2925974

510.000,00

8501960

azylové
domy
574.560,00
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
147.808,00

7555345

terénní
programy

8935632

nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
246.346,00

7734736

pečovatelsk
á služba
612.772,00

9958898

120.175,00
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MCU
KOLOSEUM,
o.p.s.

25405080

MĚSTO
CVIKOV

260410

Město Železný
Brod

262633

Most k naději,
z. s.

63125137

Most k naději,
z. s.

63125137

Most k naději,
z. s.

63125137

Most k naději,
z. s.

63125137

Most k naději,
z. s.

63125137

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

Generála
Svobody 83/47
Liberec XIIINové Pavlovice
460 01 Liberec
1
Náměstí
Osvobození 63
Cvikov I
471 54 Cvikov
náměstí 3.
května 1
468 22 Železný
Brod
Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra
Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
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4873800

osobní
asistence

2700736

pečovatelsk
á služba
147.000,00

2928724

pečovatelsk
á služba
240.000,00

1220799

domy na
půl cesty

252.000,00

1229581

kontaktní
centra

180.000,00

3775974

terénní
programy

192.280,00

3801846

kontaktní
centra

246.240,00

8306216

terénní
programy

321.000,00

1020591

nízkopraho
vá denní
centra
79.500,00

1303151

noclehárny 180.000,00

649.714,00
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27323773

155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
K Brance
11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha
515
Široká 304/68
Liberec IIIJeřáb
460 07 Liberec
7

27283518

Purkyňova
1849
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

Návrat, o.p.s.

Nemocnice s
poliklinikou
Česká Lípa, a.
s.
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1420566

terénní
programy

90.000,00

1775589

terénní
programy

20.000,00

2481915

nízkopraho
vá denní
centra
105.000,00

3822869

noclehárny 50.000,00

5918012

azylové
domy

320.000,00

9860755

terénní
programy

30.000,00

6224406

4501907

azylové
domy
750.000,00
sociální
služby
poskytovan
é ve
zdravotnick
ých
zařízeních 150.000,00
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Občanské
sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Obec Horní
Branná

275735

Oblastní charita
Jičín
73633755
Pečovatelská
služba Hrádek
nad Nisou,
příspěvková
organizace
71177248

Přístav 3V, z. ú. 6627421

Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec
5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec
5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec
5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec
5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec
5
Horní Branná
262
512 36 Horní
Branná
Na jihu 553
Nové Město
506 01 Jičín 1

3910140

8054292

terénní
programy 115.368,00
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
197.583,00
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením 147.610,00

8791447

odborné
sociální
poradenství 145.141,00

5063729

6374958

7177985

2584331

Žitavská 670
463 34 Hrádek
nad Nisou

5475959

Bezručova 503
463 31
Chrastava

1273599
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lůžkové
péče
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
493.958,00

pečovatelsk
á služba
246.240,00
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
296.375,00

pečovatelsk
á služba
150.000,00
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením 90.000,00
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26671468

Na Perštýně
352/33
Liberec IVPerštýn
460 01 Liberec
1
Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Divoká 1186
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec
14
Sokolská 113/8
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec
1
Dlouhá
1376/25a
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Brigádnická
2260
Turnov
511 01 Turnov
1

72745339

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

72745339

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

6732891

azylové
domy

72745339

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

8170444

azylové
domy

Reva o. p. s.

25447726

Romodrom
o.p.s.

26537036

Romodrom
o.p.s.

26537036

Ruprechtický
farní spolek

27016781

Sdružení
TULIPAN, z.s. 26672472

SeniA z.s.
SLUNCE
VŠEM,
zapsaný spolek
Sociální služby
města České
Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby
města České
Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby
města České
Lípy,
příspěvková
organizace

27010031
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2049573

osobní
asistence

2.301.071,00

1161877

terénní
programy

288.000,00

1464519

odborné
sociální
poradenství 241.901,00

9603734

denní
stacionáře

402.504,00

8533092

chráněné
bydlení

226.000,00

5792926

centra
denních
služeb

221.833,00

5091362

centra
denních
služeb

116.700,00

1410170

pečovatelsk
á služba
510.000,00

828.000,00

32.000,00
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Sociální služby
města České
Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby
města Doksy,
příspěvková
organizace
Sociální služby
města Doksy,
příspěvková
organizace
Sociální služby
města Mimoň,
příspěvková
organizace
Sociální služby
města Mimoň,
příspěvková
organizace
Sociální služby
města Nový
Bor,
příspěvková
organizace
Sociální služby
Semily,
příspěvková
organizace
Sociální služby
Semily,
příspěvková
organizace
Sociální služby
Semily,
příspěvková
organizace

Spokojený
domov, o.p.s.

Spokojený
domov, o.p.s.
Společnost
Dolmen, z.ú.

72745339

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká
Lípa 1

48282910

Panská 199
472 01 Doksy

48282910

Panská 199
472 01 Doksy

8788790

domovy
pro seniory 4.048.699,11

4493554

pečovatelsk
á služba
360.800,00

8609487

domovy
pro seniory 60.000,00

48282901

Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň

3625295

domovy
pro seniory 100.000,00

48282901

Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň

6836867

pečovatelsk
á služba
686.305,00

75143861

B. Egermanna
950
473 01 Nový
Bor

7901485

pečovatelsk
á služba
498.000,00

854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily 2308616

domovy se
zvláštním
režimem
621.000,00

854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily 3732526

domovy
pro seniory 1.776.000,00

854930

29043913

29043913
27291049

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
Na Návsi 44
Veselá
295 01
Mnichovo
Hradiště
Na Návsi 44
Veselá
295 01
Mnichovo
Hradiště
nám. Českých
bratří 36/1
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3949768

pečovatelsk
á služba
183.000,00

5968921

odlehčovac
í služby
60.000,00

7253089
5227172

pečovatelsk
á služba
463.681,00
chráněné
bydlení
870.000,00
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ZDRAVOŠ
PÉČE s.r.o.
Zdravotně
sociální služby
Turnov,
příspěvková
organizace
Zdravotně
sociální služby
Turnov,
příspěvková
organizace
Zdravotně
sociální služby
Turnov,
příspěvková
organizace
Zdravotně
sociální služby
Turnov,
příspěvková
organizace
Zdravotně
sociální služby
Turnov,
příspěvková
organizace
Celkem

3781224

Liberec VKristiánov
460 05 Liberec
5
Horní
Rokytnice 590
512 44
Rokytnice nad
Jizerou 1

5773192

pečovatelsk
á služba
261.600,00

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
1

3368051

odlehčovac
í služby
150.000,00

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
1

4234054

domovy
pro seniory 704.000,00

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
1

8719331

pečovatelsk
á služba
726.600,00

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
1

9274680

domovy se
zvláštním
režimem
156.600,00

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
1
Počet služeb

9313088

centra
denních
služeb
108

49.000,00
48.454.719,11

4) se vzorovým dodatkem ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2021,
5) s neposkytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 3. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2021 níže uvedeným žadatelům na dané
sociální služby, z uvedených důvodů:
Název

IČ

Sídlo

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
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Identifikáto Druh
Důvod vyřazení
r služby
služby
sociálně
Jiný zdroj
2718583
terapeutick
financování
é dílny
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DH Liberec,
o.p.s.

27298523

FOKUS
Turnov, z.s.

49295101

FOKUS
Turnov, z.s.

49295101

Rytmus
27322793
Liberec, o.p.s.
Spokojený
29043913
domov, o.p.s.

Společnost
Dolmen, z.ú.

27291049

Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

5793673

4661168
7471836

osobní
asistence
sociálně
terapeutick
é dílny
podpora
samostatné
ho bydlení

Jiný zdroj
financování
Jiný zdroj
financování
Jiný zdroj
financování

2527518

sociální
Jiný zdroj
rehabilitace financování

7143232

osobní
asistence

4353078

podpora
Jiný zdroj
samostatné
financování
ho bydlení

Jiný zdroj
financování

rozhoduje o
1) poskytnutí příspěvku zřizovatele z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2021 v úhrnném objemu 28.855.255 Kč, níže
uvedeným příspěvkovým organizacím sociálního resortu Libereckého kraje na rok 2021
do výše:
Název

IČ

APOSS
Liberec,
příspěvková
71220071
organizace

APOSS
Liberec,
příspěvková
71220071
organizace
Centrum
intervenčních

a

70868476

Identifikáto Druh
r služby
služby

Sídlo

Zeyerova
832/24
Liberec
I3190180
Staré Město
460
01
Liberec 1
Zeyerova
832/24
Liberec
I4094333
Staré Město
460
01
Liberec 1
Tanvaldská
1701584
269
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centra
denních
služeb

Kofinancování
sociální služby
v Kč

638.446,00

domovy
pro osoby
se
750.000,00
zdravotním
postižením
intervenční
66.000,00
centra
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psychosociálních
služeb Libereckého
kraje, příspěvková
organizace
Centrum
intervenčních
a
psychosociálních
70868476
služeb Libereckého
kraje, příspěvková
organizace
Centrum
intervenčních
a
psychosociálních
70868476
služeb Libereckého
kraje, příspěvková
organizace
Centrum
intervenčních
a
psychosociálních
70868476
služeb Libereckého
kraje, příspěvková
organizace
Centrum
intervenčních
a
psychosociálních
70868476
služeb Libereckého
kraje, příspěvková
organizace
Denní a pobytové
sociální
služby,
48282961
příspěvková
organizace
Denní a pobytové
sociální
služby,
48282961
příspěvková
organizace
Domov a Centrum
denních
služeb
Jablonec nad Nisou, 75070758
příspěvková
organizace

Liberec XXXVratislavice
nad
Nisou
463
11
Liberec 30
Tanvaldská
269
Liberec XXXVratislavice
nad
Nisou
463
11
Liberec 30
Tanvaldská
269
Liberec XXXVratislavice
nad
Nisou
463
11
Liberec 30
Tanvaldská
269
Liberec XXXVratislavice
nad
Nisou
463
11
Liberec 30
Tanvaldská
269
Liberec XXXVratislavice
nad
Nisou
463
11
Liberec 30
Hradecká
2905
Česká
Lípa
470 06 Česká
Lípa 6
Hradecká
2905
Česká
Lípa
470 06 Česká
Lípa 6
U
Balvanu
4117/2
Jablonec nad
Nisou
466
01
Jablonec nad
Nisou 1
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2632467

odborné
sociální
303.000,00
poradenství

4337287

odborné
sociální
132.000,00
poradenství

5393471

telefonická
krizová
155.000,00
pomoc

5833201

odborné
sociální
127.500,00
poradenství

2038560

domovy
pro osoby
se
90.500,00
zdravotním
postižením

2293541

denní
stacionáře

1347706

domovy
pro osoby
se
1.080.000,00
zdravotním
postižením

381.000,00
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Domov a Centrum
denních
služeb
Jablonec nad Nisou, 75070758
příspěvková
organizace
Domov
důchodců
Český
Dub,
71220020
příspěvková
organizace
Domov
důchodců
Český
Dub,
71220020
příspěvková
organizace
Domov
důchodců
Jablonecké Paseky,
71220011
příspěvková
organizace
Domov
důchodců
Jindřichovice
pod
Smrkem,
71220046
příspěvková
organizace
Domov
důchodců
Jindřichovice
pod
Smrkem,
71220046
příspěvková
organizace
Domov
důchodců
Rokytnice
nad
85782
Jizerou, příspěvková
organizace
Domov
důchodců
Rokytnice
nad
85782
Jizerou, příspěvková
organizace
Domov
důchodců
Sloup v Čechách,
48282928
příspěvková
organizace
Domov
důchodců
71220003
Velké
Hamry,

U
Balvanu
4117/2
Jablonec nad
Nisou
466
01
Jablonec nad
Nisou 1
Zámecká 39
Český Dub IV
463 43 Český
Dub
Zámecká 39
Český Dub IV
463 43 Český
Dub
Vítězslava
Nezvala 87/14
Jablonecké
Paseky
466
02
Jablonec nad
Nisou 2
Jindřichovice
pod Smrkem
238
463 65 Nové
Město
pod
Smrkem
Jindřichovice
pod Smrkem
238
463 65 Nové
Město
pod
Smrkem
Dolní
Rokytnice 291
512
44
Rokytnice nad
Jizerou 1
Dolní
Rokytnice 291
512
44
Rokytnice nad
Jizerou 1

9653966

centra
denních
služeb

3139161

domovy se
zvláštním 1.485.000,00
režimem

8588423

domovy
815.000,00
pro seniory

9139875

domovy
700.000,00
pro seniory

9266427

domovy se
zvláštním 2.644.000,00
režimem

9450071

domovy
842.000,00
pro seniory

2522751

domovy
1.980.000,00
pro seniory

8760544

domovy se
zvláštním 1.350.000,00
režimem

Benešova
1
471 52 Sloup v 9835515
Čechách

domovy se
zvláštním 1.740.935,00
režimem

Velké Hamry
2138835
600

domovy
3.030.000,00
pro seniory
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984.960,00

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
příspěvková
organizace
Domov
důchodců
Velké
Hamry,
71220003
příspěvková
organizace
Domov Raspenava,
příspěvková
71220089
organizace
Domov
Sluneční
dvůr,
příspěvková 48282936
organizace
Dům seniorů Liberec
Františkov,
71220054
příspěvková
organizace
Dům seniorů Liberec
Františkov,
71220054
příspěvková
organizace
Jedličkův
příspěvková
organizace

ústav,

Jedličkův
příspěvková
organizace

ústav,

OSTARA,
příspěvková
organizace

70932522

70932522

48282944

Služby sociální péče
TEREZA,
193771
příspěvková
organizace
Služby sociální péče
193771
TEREZA,

468 45 Velké
Hamry
Velké Hamry
600
4630845
468 45 Velké
Hamry
Fučíkova 432
Raspenava
464
01 3152221
Frýdlant
v
Čechách
Jestřebí
471
Jestřebí

126
61 3438523

Domažlická
880
Liberec
IIIJeřáb
460
10
Liberec 10
Domažlická
880
Liberec
IIIJeřáb
460
10
Liberec 10
Lužická 920/7
Liberec
IStaré Město
460
01
Liberec 1
Lužická 920/7
Liberec
IStaré Město
460
01
Liberec 1

domovy
pro osoby
se
760.000,00
zdravotním
postižením
domovy
pro osoby
se
2.440.000,00
zdravotním
postižením

5172647

domovy
1.685.525,00
pro seniory

7326055

domovy se
zvláštním 496.989,00
režimem

8900016

domovy
pro osoby
se
1.469.000,00
zdravotním
postižením

9076392

centra
denních
služeb

Pivovarská
693
7759833
Cvikov
II
471 54 Cvikov
Benešov
u
Semil
180
512
06 3145588
Benešov
u
Semil
Benešov
u
6266118
Semil
180
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domovy se
zvláštním 660.000,00
režimem

548.400,00

domovy
pro osoby
se
900.000,00
zdravotním
postižením
odlehčovac
54.000,00
í služby
denní
stacionáře

72.000,00
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příspěvková
organizace
Služby sociální péče
TEREZA,
193771
příspěvková
organizace
Celkem

512
06
Benešov
u
Semil
Benešov
u
Semil
180
512
06 7007714
Benešov
u
Semil
Počet služeb

týdenní
stacionáře

474.000,00

31

28.855.255,00

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 319/21 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2) o neposkytnutí příspěvku zřizovatele z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb níže uvedeným žadatelům
na dané sociální služby, z uvedených důvodů:
Název

IČ

Domov Raspenava,
příspěvková
organizace

71220089

Jedličkův ústav,
příspěvková
organizace

70932522

Identifiká Druh
tor služby služby

Sídlo

Fučíkova 432
Raspenava
1467756
464 01 Frýdlant
v Čechách
Lužická 920/7
Liberec I-Staré
Město
6492623
460 01 Liberec
1

Důvod vyřazení

sociálně
Jiný zdroj
terapeutick
financování
é dílny
osobní
asistence

Jiný zdroj
financování

schvaluje
vzorový Dodatek o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb
v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021 pro příspěvkové organizace sociálního resortu
Libereckého kraje
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/21 k projednání
a ke schválení,
Termín: 26. 10. 2021
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje k projednání a rozhodnutí návrh o výši dotace z rozpočtu kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v rámci 3. kola financování,
pro poskytovatele sociálních služeb, vyjma příspěvkových organizací sociálního resortu
Libereckého kraje, v úhrnném objemu 48.454.719,11 Kč,
Termín: 26. 10. 2021
3) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
Dodatky o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2021 pro příspěvkové organizace sociálního resortu
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Libereckého kraje, po projednání a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření
č. 319/21 zastupitelstvem kraje,
Termín: 30. 11. 2021
4) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění subjektů, jejichž služby nejsou v rámci financování podpořeny, po projednání
a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 319/21 zastupitelstvem kraje.
hlasování č. 15

pro

9

proti

0

Termín: 30. 11. 2021
zdržel se
0
byl přijat

16. (15) Nové znění Dohod o narovnání ke Smlouvám o poskytování služeb, APOSS
Liberec - Zeyerova
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1578/21/RK
Nové znění Dohod o narovnání ke Smlouvám o poskytování služeb, APOSS Liberec
- Zeyerova
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. nové znění Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytování služeb, č. OLP/4088/2020,
uzavírané mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01, Liberec,
2. nové znění Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytování služeb, č. OLP/741/2021,
uzavírané mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01, Liberec
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit dohody
o narovnání k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 16
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (16) Odvolání ředitele zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK,
příspěvková organizace – změna termínu odvolání
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1579/21/RK
Odvolání ředitele zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK,
příspěvková organizace – změna termínu odvolání
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
prodloužení termínu odvolání Mgr. Ivo Bráta, ředitele zařízení Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Tanvaldská
269, 463 11 Liberec 30, IČO: 70868476, k datu 31. 1. 2022
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit informování
pana Mgr. Ivo Bráta o prodloužení termínu odvolání z funkce ředitele zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 17 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (17) Rozpočtové opatření č. 330/21 – úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, zapojení dotace na odměny zaměstnanců v sociálních službách
Mgr. Tulpa okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1580/21/RK
Rozpočtové opatření č. 330/21 – úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, zapojení dotace na odměny zaměstnanců v sociálních službách
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 330/21, kterým se navyšují celkové příjmy kraje o částku 276.698 Kč
z titulu přijaté účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a kterým se navyšují výdaje
kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí v celkové výši 276.698 Kč určené
na odměny zaměstnanců v sociálních službách vybraných příspěvkových organizací kraje
v resortu sociálních věcí
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 330/21 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 18
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (18) Odvolání ředitele zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Načež proběhla diskuze, na jejímž základě Mgr. Tulpa navrhl úpravu po projednání,
a to odvolání ředitele k 22. 10. 2021, tudíž bude v tomtou smyslu upraveno usnesení, důvodová
zpráva včetně přílohy.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1581/21/RK
Odvolání ředitele zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
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odvolání Ing. Petra Pávka, ředitele zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice
pod Smrkem, IČO: 71220046, k datu 22. 10. 2021
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit informování
pana Ing. Petra Pávka o odvolání z funkce ředitele zařízení Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 19 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Ing. Ramzer požádal o poskytnutí a zpracování bilance neutracených (vrácených) finančních
prostředků od sociálních organizací.
20. (19) Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti
a Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták k materiálu sdělil, že se jedná o 19 aktualizaci analýzy stavu dopravy na území
Libereckého kraje. Tato verze je k dispozici jak zastupitelům kraje, tak veřejnosti. Analýza
je rovněž zveřejněna na webových stránkách Libereckého kraje.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1582/21/RK
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložený dokument "Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)"
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
aktualizaci dokumentu "Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)"
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 20
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (20) Záměr uzavření Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje přímým zadáním
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o smlouvy se společnostmi KAD, spol. s r.o., ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY s.r.o., a ČSAD Česká Lípa a.s. Se společností KAD bude zachován stávající rozsah
výkonů jako v předchozích letech. U ARRIVy se nově jedná o linku Liberec – Nové Město
pod Smrkem – Świeradów-Zdrój. U dopravce ČSAD Česká Lípa, který ukončí provoz v oblasti
Českolipska, je navrženo, že bude zajišťovat dopravu pouze v úseku Praha – Česká Lípa
– Rumburk, kde se jedná o mezikrajskou dopravu.
Ing. Šulcová doplnila, že se v tuto chvíli jedná pouze o záměr, a to z důvodu splnění
dvouměsíční notifikační povinnosti.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1583/21/RK
Záměr uzavření Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje přímým zadáním
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměry uzavření Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje přímým zadáním
dle § 18 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů (zveřejnění na úřední desce):
a) pro období platnosti jízdních řádů 2021/2022 až 2025/2026 se společností KAD,
spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí, IČ: 49812947, se sídlem
Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí,
b) pro období platnosti jízdních řádů 2021/2022 až 2023/2024 se společností ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČ: 25620886, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr,
c) pro období platnosti jízdních řádů 2021/2022 až 2023/2024 se společností ČSAD Česká
Lípa a.s., IČ: 25497987, se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
zveřejnění záměrů na úřední desku Libereckého kraje.
Termín: 08. 10. 2021
hlasování č. 21
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (21) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/21 – navýšení příjmů a navýšení
výdajů v kapitole 917 21; Dodatek č. 1 ke Smlouvě s KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021
Ing. Sviták shrnul, že se jedná o navýšení dotace o 3 mil. Kč KORIDu LK, spol. s r.o.,
na poskytování služeb v obecně hospodářském zájmu.
M. Půta požádal Ing. Šulcovou o zpracování a předložení vyúčtování kompenzací za předchozí
roky 2018, 2019, 2020 a I. pololetí roku 2021 na Poradu uvolněných radních.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1584/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/21 – navýšení příjmů a navýšení výdajů
v kapitole 917 21; Dodatek č. 1 ke Smlouvě s KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 327/21, kterým se:
a)

navyšují příjmy kraje v celkové výši 3.000.000 Kč,
- dle smlouvy č. OLP/3865/2017 za kompenzaci autobusové dopravy ve výši
319.113 Kč,
- z vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2020 od společnosti KORID LK,
spol. s r.o., ve výši 700.952 Kč,
- z vyúčtování záloh drážních dopravců ve výši 1.979.935 Kč,
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2.

b) navyšují výdaje v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti na akci
„KORID LK, spol. s r.o.“ o částku 3.000.000 Kč,
s navýšením dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
o 3.000.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2021,

3.

s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4042/2020 v celkové výši 18.000.000 Kč, mezi Libereckým
krajem a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/21, návrh na navýšení dotace na poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu o 3.000.000 Kč v celkové výši 18.000.000 Kč společnosti
KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/4042/2020, k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 22
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (22) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/21 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 914 21 - Působnosti, odbor dopravní obslužnosti; dopravní
obslužnost
Ing. Šulcová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1585/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 21 - Působnosti, odbor dopravní obslužnosti; dopravní obslužnost
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 328/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 10.877.511 Kč,
a) vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 7.000 Kč,
b) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 42.800 Kč,
c) vybrané za správní poplatky ve výši 3.500 Kč,
d) vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 876.635 Kč,
e) z vyúčtování záloh autobusových dopravců ve výši 2.769.682 Kč,
f) z vyúčtování záloh drážních dopravců ve výši 6.972.894 Kč,
g) vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši 205.000 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„dopravní obslužnost autobusová“ ve výši 10.877.511 Kč
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/21 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 23 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (23) Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní
politiky.
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1586/21/RK
Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, v celkové výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) na pokrytí
nákladů spojených s odbornou konferencí operátorů tísňových linek Libereckého kraje,
od Nadace PRECIOSA, IČO: 60254095, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec
nad Nisou
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: 06. 10. 2021
hlasování č. 24 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (24) Úprava vnitřní dispozice administrativní budovy A Hospice sv. Zdislavy
– zabudování dveří
Mgr. Richter uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1587/21/RK
Úprava vnitřní dispozice administrativní budovy A Hospice sv. Zdislavy – zabudování
dveří
Rada kraje po projednání
souhlasí
s úpravou vnitřní dispozice v administrativní budově A – zabudování dveří mezi kanceláří
ředitelky a ekonoma, v Hospici sv. Zdislavy, o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn,
460 01, IČ: 28700210, a to v souladu s čl. VII., odst. 3, písm. d) Smlouvy o provozování
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a zajištění poskytování služeb lůžkového hospice v budově vlastněné Libereckým krajem
č. OLP/1914/2015
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat
o usnesení ředitelku Hospice sv. Zdislavy, o. p. s., Ing. Taťánu Janouškovou.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 25 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (25) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 316/21 - úpravy v kapitolách 917 09
Transfery a 920 09 Kapitálové výdaje, majetkový vstup Libereckého kraje do MMN, a.s.
Mgr. Richter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1588/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 316/21 - úpravy v kapitolách 917 09 Transfery
a 920 09 Kapitálové výdaje, majetkový vstup Libereckého kraje do MMN, a.s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 316/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši
23.435.468,22 Kč, a to

2.

a) specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 335.468,22 Kč,
b) specifický ukazatel Podpora zdravotnictví v regionu ve výši 23.100.000 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví v celkové výši
23.435.468,22 Kč, a to
a)

specifický ukazatel Město Semily – Kupní smlouva o převodu akcií v MMN a.s.,
ve výši 6.760.014,45 Kč,
b) specifický ukazatel Město Jilemnice – Kupní smlouva o převodu akcií v MMN a.s.,
ve výši 12.554.751,71 Kč,
c)

specifický ukazatel MMN a.s. – příplatek mimo základní kapitál ve výši
4.120.702,06 Kč
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/21.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 26 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (26) Poskytnutí dotace Horské službě ČR, o.p.s.
Ing. Veselá stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1589/21/RK
Poskytnutí dotace Horské službě ČR, o.p.s.
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Horské službě ČR,
o.p.s., se sídlem č. p. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ: 27467759, na projekt „Horská služba
v regionu Libereckého kraje“, v celkové výši 200.000 Kč, podíl na celkových způsobilých
výdajích 100 %; závazné parametry projektu – Pořízení vakuového materiálu 30 kusů, pořízení
zdravotnických a ochranných pomůcek 217 kusů/balení, pořízení transportního materiálu
1 kusů, pořízení záchranářského vybavení 3 kusy; účel projektu – Horská služba v regionu
Libereckého kraje 2021; termín zahájení a ukončení projektu 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3314/2021 mezi Libereckým krajem a Horskou službou ČR, o.p.s., se sídlem č. p. 260,
543 51 Špindlerův Mlýn, IČ: 27467759, na projekt „Horská služba v regionu Libereckého
kraje“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit na základě schválení smlouvy a kladného
rozhodnutí o poskytnutí dotace, podpisy smlouvy.
Termín: 30. 10. 2021
hlasování č. 27 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1590/21/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až září 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 září roku
2021 jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 28 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1591/21/RK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (porušení
povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemce Fortuna in natura, z.s., IČO: 01253301, se sídlem Plynárenská 832/3, 470 01 Česká
Lípa, ve výši 9.439 Kč,
doporučuje
prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti ze smlouvy)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Fortuna in natura, z.s.,
IČO: 01253301, se sídlem Plynárenská 832/3, 470 01 Česká Lípa, ve výši 9.439 Kč, tj. ve výši
100 %
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí penále z odvodu uloženého za porušení
rozpočtové kázně zastupitelstvu k projednání.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 29 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. Žádost subjektu TERRA SPORT s.r.o., o změnu projektu s názvem ČT Author Cup
Ing. Ramzer uvedl předložený materiál.
Bez dotazů či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1592/21/RK
Žádost subjektu TERRA SPORT s.r.o. o změnu projektu s názvem ČT Author Cup
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o změnu projektu s názvem „ČT Author Cup“, podpořeného na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/19/ZK ze dne 28. 5. 2019, jehož realizátorem
je TERRA SPORT s.r.o., IČO: 01626761, se sídlem Valdštejnská 286/7, 460 01 Liberec II
– Nové Město,
souhlasí
1. se změnou závazného parametru, celkových výdajů a celkové výše poskytnuté dotace
projektu „ČT Author Cup“. O změnu závazného parametru zažádal příjemce TERRA
SPORT s.r.o., IČO: 01626761, se sídlem Valdštejnská 286/7, 460 01 Liberec II – Nové
Město, z důvodu aktuálních vládních opatření a omezení souvisejících s COVID 19:

Původní
Nový

Předmět změny:
Závazný parametr
Počet aktivních sportovců v roce 2019/aktivní sportovci/3000
Počet aktivních sportovců v roce 2021/aktivní sportovci/3000
Počet aktivních sportovců v roce 2019/aktivní sportovci/3000
Počet aktivních sportovců v roce 2021/aktivní sportovci/500
Celkové způsobilé výdaje
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Původní
Nové

4.000.000 Kč
2.340.000 Kč
Výše dotace

Původní
Nová

2.

800.000 Kč
470.000 Kč

se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/1480/2019, uzavřené mezi Libereckým krajem a TERRA SPORT s.r.o.

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 30 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Svazku obcí Novoborska na projekt
Údržba Lužickohorské magistrály
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Sviták sdělil střet zájmu.
Bez připomínek, dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1593/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Svazku obcí Novoborska na projekt Údržba
Lužickohorské magistrály
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300.000 Kč žadateli
Svazek obcí Novoborska, IČO: 68955057, se sídlem Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor,
na projekt „Údržba Lužickohorské magistrály“, číslo akce 04804994104,
2. se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3317/2021, uzavírané mezi Libereckým krajem a žadatelem Svazek obcí
Novoborska, IČO: 68955057, se sídlem Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor, na projekt
„Údržba Lužickohorské magistrály“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit materiál na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 31 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery společnosti
IQLANDIA, o.p.s., na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Následně proběhla diskuze ohledně poskytování podpory po ukončení projektu.
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Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1594/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery společnosti
IQLANDIA, o.p.s. na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 / Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 800.000 Kč společnosti
IQLANDIA, o.p.s., IČO 25444565, se sídlem Nitranská 410/10, 460 07 Liberec III
– Jeřáb, na realizaci projektu „Podpora vzdělávání mládeže“, číslo akce 04803070000,
2. se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 / Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3333/2021,
uzavírané mezi Libereckým krajem a společností IQLANDIA, o.p.s.
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit návrh na poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu společnosti IQLANDIA, o.p.s.,
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 32 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 312/21 – úprava kapitoly 917 04 – transfery
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace pro MAJÁK o.p.s.
Ing. Ramzer okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1595/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 312/21 – úprava kapitoly 917 04 – transfery
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace pro MAJÁK o.p.s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 312/21, kterým se upravuje kapitola
917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 200.000
Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly:
a) snížení specifického ukazatele: číslo akce 04811750000 s názvem Podpora specifické
primární prevence, ve výši 200.000 Kč,

2.

3.

b) zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce 04812640000 s názvem MAJÁK
o.p.s., Liberec – Krizová intervence 2021, ve výši 200.000 Kč,
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace společnosti MAJÁK o.p.s., IČ: 25405276,
se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, na akci číslo 04812640000 MAJÁK o.p.s.,
Liberec – Krizová intervence 2021, ve výši 200.000 Kč,
se zněním smlouvy č. OLP/3210/2021 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a společností MAJÁK o.p.s.,
IČ: 25405276, se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec
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a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 312/21 a poskytnutí dotace pro MAJÁK o.p.s., k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/3210/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a to za podmínky schválení
změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 312/21 Zastupitelstvem Libereckého kraje.
hlasování č. 33

pro

9

proti

0

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

34. Rozpočtové opatření č. 317/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí
účelové dotace na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2021
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1596/21/RK
Rozpočtové opatření č. 317/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí účelové
dotace na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 317/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 189.039 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly, následovně:
1. snížení ukazatele č. a. 04700010000 Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí ve výši
189.039 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 189.039 Kč, a to:
2.1 akce číslo 04700014439 – Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903,
příspěvková organizace-Doprava žáků ZŠ a MŠ Česká Lípa, Jižní 1903, p. o.,
na veletrh EDUCA 2021 MYJOB Liberec ve výši 5.445 Kč,
2.2 akce číslo 04700012452 – Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková
organizace-Doprava žáků ZŠ Český Dub na veletrh EDUCA MYJOB Liberec 2021
ve výši 4.598 Kč,
2.3 akce číslo 04700014455 – Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa,
Mánesova 1526, příspěvková organizace-Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA
MYJOB LIBEREC 2021 - EDUCA EXPO ve výši 10.000 Kč,
2.4 akce číslo 04700015471 – Základní škola Vysoké nad Jizerou, příspěvková
organizace-Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2021
- EDUCA EXPO ve výši 5.500 Kč,
2.5 akce číslo 04700013447 – Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800,
příspěvková organizace-Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB Liberec ve výši
6.500 Kč,
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2.6 akce číslo 04700012491 – Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325,
okres Liberec, příspěvková organizace-Doprava žáků ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou
na veletrh EDUCA 2021 ve výši 10.000 Kč,
2.7 akce číslo 04700014467 – Základní škola a Mateřská škola, Mírová 81, Mimoň,
příspěvková organizace-Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 - EDUCA EXPO ve výši 5.082 Kč,
2.8 akce číslo 04700015443 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily,
příspěvková organizace-Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB ve výši
10.000 Kč,
2.9 akce číslo 04700014452 – Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská
253, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace-Doprava žáků ZŠ KHM DOKSY
na veletrh EDUCA 2021 LIBEREC 2021 - EDUCA EXPO ve výši 7.000 Kč,
2.1 akce číslo 04700015476 – Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola
0 Jablonec nad Jizerou, příspěvková organizace-Doprava žáků ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec
nad Jizerou na veletrh EDUCA MYJOB 2021 - EDUCA EXPO ve výši 7.200 Kč,
2.1
1
2.1
2

akce číslo 04700014449 – Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková
organizace-VELETRH EDUCA MYJOB LIBEREC 2021 ve výši 6.534 Kč,
akce číslo 04700013416 – Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova
24, příspěvková organizace-Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC
2021 - EDUCA EXPO ve výši 9.680 Kč,

2.1
3
2.1
4

akce číslo 04700014436 – Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková
organizace-Doprava žáků na veletrh vzdělávání EDUCA 2021 ve výši 8.000 Kč,
akce číslo 04700013412 – Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26,
příspěvková organizace-Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 - EDUCA EXPO ve výši 8.000 Kč,
2.1 akce číslo 04700013435 – Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce
5 nad Nisou, příspěvková organizace-EDUCA MYJOB LIBEREC 2021 pro žáky ZŠ
Rychnov ve výši 6.500 Kč,
2.1
6
2.1
7

akce číslo 04700013415 – Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30,
příspěvková organizace-Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB ve výši 4.900 Kč,
akce číslo 04700013436 – Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisoupříspěvková organizace-Doprava žáků ZŠ Smržovka na veletrh vzdělávání EDUCA
MYJOB 2021 - EDUCA EXPO ve výši 6.000 Kč,

2.1 akce číslo 04700014444 – Základní škola Dubá - příspěvková organizace-EDUCA
8 ve výši 10.000 Kč,
2.1 akce číslo 04700014438 – Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy
9 3056, příspěvková organizace-Doprava žáků na veletrh EDUCA 2021 ve výši
10.000 Kč,
2.2 akce číslo 04700013438 – Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková
0 organizace-Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2021
- EDUCA EXPO ve výši 10.000 Kč,
2.2 akce číslo 04700013443 – Masarykova základní škola Zásada, okres Jablonec
1 nad Nisou, příspěvková organizace-Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 ve výši 6.000 Kč,
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2.2 akce číslo 04700012495 – Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec,
2 příspěvková organizace-Doprava žáků ZŠ a MŠ Osečná na Veletrh EDUCA MYJOB
2021 - EDUCA EXPO ve výši 4.000 Kč,
2.2 akce číslo 04700015457 – Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková
3 organizace-EDUCA MYJOB LIBEREC 2021 - EDUCA EXPO ve výši 7.600 Kč,
2.2
4
2.2
5

akce číslo 04700014443 – Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková
organizace-Žáci ze Špičáku na EDUCU 2021 ve výši 10.000 Kč,
akce číslo 04700014456 – Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká
Lípa, příspěvková organizace-Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC
2021 ve výši 5.500 Kč,
2.2 akce číslo 04700013404 – Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec
6 nad Nisou, příspěvková organizace-Doprava žáků na veletrh EDUCA 2021 ve výši
5.000 Kč,
rozhoduje
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 91704 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu účelově vázanou na náklady spojené s dopravou žáků
na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2021 – EDUCA EXPO v celkové výši 189.039 Kč níže
uvedeným žadatelům:
p.
č.

žadatel:

1

Základní škola a Mateřská
škola, Česká Lípa, Jižní Jižní 1903, 470 01 482830
1903,
příspěvková Česká Lípa
88
organizace

se sídlem:

IČ:

dotace termín
do
realizace
výše v
Kč:

5.445

1.10.17.11.202
1

2

Základní škola Český
Komenského 46/I, 706952
Dub,
okres
Liberec,
463 43 Český Dub 61
příspěvková organizace

4.598

1.10.17.11.202
1

3

Základní
škola
Dr.
Miroslava Tyrše, Česká Mánesova
1526, 498646
Lípa, Mánesova 1526, 470 01 Česká Lípa 11
příspěvková organizace

10.00
0

1.10.17.11.202
1

4

náměstí Dr. K.
Základní škola Vysoké
Kramáře 124, 512 727436
nad Jizerou, příspěvková
11 Vysoké nad 46
organizace
Jizerou

5.500

1.10.17.11.202
1

5

Základní škola Železný Pelechovská 800,
706949
Brod, Pelechovská 800, 468 22 Železný
82
příspěvková organizace
Brod

6.500

1.10.17.11.202
1
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název projektu

Doprava žáků ZŠ a
MŠ Česká Lípa,
Jižní 1903, p.o. na
veletrh
EDUCA
2021
MYJOB
Liberec
Doprava žáků ZŠ
Český Dub na
veletrh
EDUCA
MYJOB Liberec
2021
Podpora dopravy
žáků na veletrh
EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 EDUCA EXPO
Podpora dopravy
žáků na veletrh
EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 EDUCA EXPO
Doprava žáků na
veletrh
EDUCA
MYJOB Liberec
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6

Základní škola Lidická,
Hrádek nad Nisou, Školní Školní 325, 463 34 709830
ul. 325, okres Liberec, Hrádek nad Nisou
03
příspěvková organizace

10.00
0

1.10.17.11.202
1

7

Základní škola a Mateřská
Mírová 81, 471 24 482825
škola Mírová 81, Mimoň,
Mimoň
45
příspěvková organizace

5.082

14.10.16.10.202
1

8

Základní
škola
Dr.
Františka
Ladislava Jizerská 564, 513 008548
Riegra
Semily, 01 Semily
41
příspěvková organizace

10.00
0

1.10.17.11.202
1

9

Základní škola Karla
Hynka Máchy Doksy,
Valdštejnská 253, 706985
Valdštejnská 253, okres
472 01 Doksy
11
Česká Lípa - příspěvková
organizace

7.000

14.10.14.10.202
1

Základní škola, Mateřská
škola a Základní umělecká
512 43 Jablonec 710027
10 škola
Jablonec
nad
nad Jizerou 370
23
Jizerou,
příspěvková
organizace

7.200

1.10.17.11.202
1

Základní škola a Mateřská
11 škola
Jestřebí, 471 61 Jestřebí 105
příspěvková organizace

727441
71

6.534

14.10.17.10.202
1

Základní škola Jablonec
Mozartova 24, 466
nad
Nisou-Mšeno,
727430
12
04 Jablonec nad
Mozartova
24,
34
Nisou
příspěvková organizace

9.680

1.10.17.11.202
1

Základní škola, Česká
Školní 2520, 470 05 709821
13 Lípa,
Školní
2520,
Česká Lípa
98
příspěvková organizace

8.000

1.10.17.11.202
1

Základní škola Jablonec Liberecká
3999,
727428
14 nad Nisou, Liberecká 26, 466 01 Jablonec
79
příspěvková organizace
nad Nisou

8.000

1.10.17.11.202
1

709815
31

6.500

1.10.30.11.202
1

727432
71

4.900

1.10.17.11.202
1

Základní škola a Mateřská
Školní 488, 468 02
škola, Rychnov u Jablonce
15
Rychnov u Jablonce
nad Nisou, příspěvková
nad Nisou
organizace
Arbesova 30/4015,
Základní škola Jablonec
16
466 04 Jablonec
nad Nisou - Mšeno,
nad Nisou
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Doprava žáků ZŠ
Lidická
Hrádek
nad Nisou na
veletrh
EDUCA
2021
Podpora dopravy
žáků na veletrh
EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 EDUCA EXPO
Doprava žáků na
veletrh
EDUCA
MYJOB
Doprava žáků ZŠ
KHM DOKSY na
veletrh
EDUCA
2021
LIBEREC
2021 - EDUCA
EXPO
Doprava žáků ZŠ,
MŠ
a
ZUŠ
Jablonec
nad
Jizerou na veletrh
EDUCA MYJOB
2021 - EDUCA
EXPO
VELETRH
EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021
Doprava žáků na
veletrh
EDUCA
MYJOB
LIBEREC 2021 EDUCA EXPO
Doprava žáků na
veletrh vzdělávání
EDUCA 2021
Podpora dopravy
žáků na veletrh
EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 EDUCA EXPO
EDUCA MYJOB
LIBEREC
2021
pro
žáky
ZŠ
Rychnov
Doprava žáků na
veletrh
EDUCA
MYJOB

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
Arbesova 30, příspěvková
organizace

6.000

1.10.17.11.202
1

Doprava žáků ZŠ
Smržovka
na
veletrh vzdělávání
EDUCA MYJOB
2021 - EDUCA
EXPO

Základní škola Dubá - Dlouhá 113, 471 41 482829
příspěvková organizace
Dubá
79

10.00
0

15.10.15.10.202
1

EDUCA

Základní škola Slovanka,
Antonína
Sovy
Česká Lípa, Antonína
498645
19
3056, 470 01 Česká
Sovy 3056, příspěvková
99
Lípa
organizace

10.00
0

11.10.17.10.202
1

Doprava žáků na
veletrh
EDUCA
2021

Základní škola Smržovka,
Komenského 964, 706953
17 okres Jablonec nad Nisou468 51 Smržovka
85
příspěvková organizace

18

Základní škola Tanvald,
Sportovní 576, 468 432570
20 Sportovní
576,
41 Tanvald
89
příspěvková organizace

10.00
0

1.10.30.11.202
1

Masarykova
základní
škola
Zásada,
okres
21
468 25 Zásada 264
Jablonec
nad
Nisou,
příspěvková organizace

6.000

14.10.14.10.202
1

4.000

15.10.15.10.202
1

163895
81

Základní škola a Mateřská
škola, Osečná, okres Školní 63, 463 52 709838
22
Liberec,
příspěvková Osečná
10
organizace
23
24

25

26

Základní škola Turnov,
Žižkova 518, příspěvková
organizace
Základní škola, Česká
Lípa, 28. října 2733,
příspěvková organizace
Základní škola Nový Bor,
náměstí Míru 128, okres
Česká Lípa, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská
škola
Desná,
okres
Jablonec
nad
Nisou,
příspěvková organizace

Žižkova 518, 511 008550
01 Turnov
49

7.600

28. října 2733, 470 467500
06 Česká Lípa
45

10.00
0

náměstí Míru 128, 684301
473 01 Nový Bor
32
Krkonošská 613, 709825
468 61 Desná II
97

1.10.17.11.202
1
1.10.17.11.202
1

Podpora dopravy
žáků na veletrh
EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 EDUCA EXPO
Doprava žáků na
veletrh
EDUCA
MYJOB
LIBEREC 2021
Doprava žáků ZŠ a
MŠ Osečná na
Veletrh EDUCA
MYJOB 2021 EDUCA EXPO
EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 EDUCA EXPO
Žáci ze Špičáku na
EDUCU 2021

5.500

1.10.17.11.202
1

Doprava žáků na
veletrh
EDUCA
MYJOB
LIBEREC 2021

5.000

1.10.17.11.202
1

Doprava žáků na
veletrh
EDUCA
2021

schvaluje
vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04
– Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Oblast podpory: Školství a mládež,
Program: Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2021 – EDUCA
EXPO, která bude uzavřená mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli
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a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 317/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi
hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
hlasování č. 34

pro

9

proti

0

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

35. Rozpočtové opatření č. 318/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí
finančních darů žákům základních a středních škol
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1597/21/RK
Rozpočtové opatření č. 318/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí
finančních darů žákům základních a středních škol
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 318/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 27.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, následovně:
1. snížení ukazatele číslo akce 04700020000 – Soutěže-podpora talentovaných dětí
a mládeže ve výši 27.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04812650000 – Finanční dary žákům
základních a středních škol za reprezentaci Libereckého kraje ve výši 27.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo akce 04812650000 – Finanční dary žákům
základních a středních škol za reprezentaci Libereckého kraje, níže uvedeným obdarovaným
do celkové výše 27.000 Kč:

p.č.

příjemce daru

datum
narození

adresa trvalého bydliště

finanční
dar do
výše v
Kč

1

4.000

2

4.000

- 63 -

Poskytnutí daru za
umístění v celostátním
kole soutěže:
1. místo, Středoškolská
odborná činnost, obor
Fyzika
1. místo, Středoškolská
odborná činnost, obor
Strojírenství, hutnictví a
doprava

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021

3

4.000

4

3.000

5

3.000

6

3.000

7

2.000

8

2.000

9

2.000

1. místo, Středoškolská
odborná činnost, obor
Historie
2. místo, Soutěž v
ruském jazyce, kategorie
SŠ II
2. místo, Soutěž ve
francouzském jazyce,
kategorie SŠ I
2. místo, Olympiáda v
českém jazyce, kategorie
ZŠ
3. místo, Soutěž v
anglickém jazyce,
kategorie III. A
3. místo, Středoškolská
odborná činnost, obor
Tvorba učebních
pomůcek, didaktická
technologie
3. místo, Středoškolská
odborná činnost, obor
Tvorba učebních
pomůcek, didaktická
technologie

schvaluje
vzor darovací smlouvy, která bude uzavřená mezi Libereckým krajem jako dárcem a výše
uvedenými obdarovanými
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 318/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
darovacích smluv k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
hlasování č. 35

pro

9

proti

0

Termín: 30. 11. 2021
zdržel se
0
byl přijat

36. Rozpočtové opatření č. 321/21 – úprava kapitoly 916 04 – neinvestiční účelové dotace
z MŠMT
Ing. Ramzer uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1598/21/RK
Rozpočtové opatření č. 321/21 – úprava kapitoly 916 04 – neinvestiční účelové dotace
z MŠMT
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 321/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 822.509 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na dotační program k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže
z dětských domovů v ČR a na 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
822.509 Kč, a to na:
a) dotační program k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže z dětských domovů v ČR
v působnosti resortu školství pro rok 2021 pod účelovým znakem 33082 v celkové výši
216.000 Kč,
b) dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů pod účelovým znakem 33063 v celkové výši
606.509 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 321/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 36 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. Rozpočtové opatření č. 322/21 – zapojení přijaté dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 923 04
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1599/21/RK
Rozpočtové opatření č. 322/21 – zapojení přijaté dotace z Ministerstva práce a sociálních
věcí a navýšení výdajů v kapitole 923 04
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 322/21, kterým se:
a) navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 2.699.299,57 Kč z titulu
přijetí 50 % zálohy dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu
Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 30_21_011_66,
b) navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – kapitola 923 04 – spolufinancování
EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 2.699.299,57 Kč
na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7, prostřednictvím
níže uvedených partnerů projektu,
Organizace:

Rozdělovaná částka zálohy odpovídající
50 % přiznané dotace
2 699 299,57 Podíl EU v Kč
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Podíl ČR v Kč

Celková
výše
přiznané dotace v
Kč
5.398.599,15

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021

Základní škola a mateřská škola,
Kamenický Šenov, náměstí Míru 616,
příspěvková organizace
Školní jídelna Chrastava, Turpišova
343, okres Liberec – příspěvková
organizace
Mateřská škola, Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola
Mírová 81, Mimoň, příspěvková
organizace
Mateřská škola Železný Brod,
Slunečná 327, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Broumovská
847/7, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, ul. 5. května
64/49, příspěvková organizace
Základní škola, Česká Lípa, Pátova
406, příspěvková organizace
Základní škola Dr. Františka Ladislava
Riegra
Semily,
příspěvková
organizace
Základní škola Železný Brod, Školní
700, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, U Školy
222/6, příspěvková organizace
Základní škola Tanvald, Sportovní
576, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola
Desná, okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Základní škola Nový Bor, Generála
Svobody 114, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Švermova
403/40, příspěvková organizace
Základní škola Karla Hynka Máchy
Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká
Lípa – příspěvková organizace
Základní škola Koberovy, okres
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
Základní škola Turnov, Žižkova 518,
příspěvková organizace
Mateřská škola Jilemnice, příspěvková
organizace

39.044,25

(85 %)
33.187,61

(15 %)
5.856,64

78.088,50

49.651,87

42.204,09

7.447,78

99.303,75

72.121,87

61.303,59

10.818,28

144.243,75

66.543,75

56.562,18

9.981,28

133.087,50

32.707,50

27.801,38

4.906,12

65.415,00

29.767,50

25.302,38

4.465,12

59.535,00

32.799,37

27.879,47

4.919,90

65.598,75

13.257,30

11.268,71

1.988,59

26.514,60

87.491,25

74.367,56

13.123,69

174.982,50

38.128,12

32.408,91

5.719,21

76.256,25

26.066,25

22.156,31

3.909,94

52.132,50

92.137,50

78.316,88

13.820,62

184.275,00

157.221,75

133.638.49

23.583,26

314.443,50

27.930,00

23.740,50

4.189,50

55.860,00

23.625,00

20.081,25

3.543,75

47.250,00

98.996,63

84.147,13

14.849,50

197.993,25

6.741,00

5,729,85

1.011,15

13.482,00

35.831,25

30.456,56

5.374,69

71.662,50

24.475,50

20.804,18

3.671,32

48.951,00
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Základní škola Rovensko pod
Troskami, příspěvková organizace
Mateřská škola Dubá-příspěvková
organizace
Mateřská škola Rovensko pod
Troskami, příspěvková organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ“,
Liberec
30,
Skloněná
1414,
příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Sokolovská
328, příspěvková organizace
Mateřská škola, Liberec, Stromovka
285/1, příspěvková organizace
Základní škola, Základní umělecká
škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres
Liberec
Základní
škola,
Česká
Lípa,
Šluknovská
2904,
příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola
Barvířská,
Liberec,
příspěvková
organizace
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše,
Česká
Lípa, Mánesova
1526,
příspěvková organizace
Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec,
příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Vrchlického
262/17, příspěvková organizace
Základní škola Dubá – příspěvková
organizace
Mateřská
škola
Koberovy,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola, Stráž
pod Ralskem, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola
Roztoky u Jilemnice, příspěvková
organizace
Základní škola Turnov, Skálova 600,
příspěvková organizace

24.714,37

21.007,22

3.707,15

49.428,75

45.990,00

39.091,50

6.898,50

91.980,00

18.427,50

15.663,38

2.764,12

36.855,00

20.475,00

17.403,75

3.071,25

40.950,00

10.442,25

8.875,91

1.566,34

20.884,50

43.706,25

37.150,31

5.555,94

87.412,50

24.358,95

20.705,10

3.653,85

48.717,90

59.718,75

80.760,94

8.957,81

119.437,50

36.541,05

31.059,89

5.481,16

73.082,10

56.962,50

48.418,13

8.544,37

113.925,00

78.671,25

66.870,56

11.800,69

157.342,50

20.163,67

17.139,12

3.024,55

40.327,35

49.392,00

41.983,21

7.408,79

98.784,00

3.950,10

3.357,58

592,52

7.900,20

71.780,62

61.013,52

10.767,10

143.561,25

5.762,40

4.898,04

864,36

11.524,80

8.279,25

7.037,36

1.241,89

16.558,50

46.856,25

8.268,75

110.250,00

40.430,25

7.134,75

95.130,00

26.343,03

4.648,77

61.983,60

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, 55.125,00
Zhořelecká
2607,
příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec, Dobiášova 47.565,00
851/5, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, 30.991,80
Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková
organizace
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Základní škola Lidická, Hrádek nad
Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec,
příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Švédská 14, příspěvková organizace
Základní škola, Česká Lípa, Školní
2520, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Raspenava,
okres
Liberec
–
příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Střelecká 14, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola
Višňová, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola, Lázně Libverda, okres
Liberec – příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola pro
tělesně postižené, Liberec, Lužická
920/7, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola
logopedická, příspěvková organizace
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec,
Gagarinova
788/9,
příspěvková
organizace
Základní škola Nové Město pod
Smrkem, příspěvková organizace
Základní škola Železný Brod,
Pelechovská
800,
příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec, U Soudu
369/8, příspěvková organizace
Samostatná školní jídelna, Česká Lípa,
28. října 2733, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola,
Dětřichov, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Hejnice, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola
Volfartice, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace
Mateřská škola Lázně Libverda, okres
Liberec-příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Osečná, okres Liberec, příspěvková
organizace

8.400,00

7.140,00

1.260,00

16.800,00

28.848,75

24.521,44

4.327,31

57.697,50

89.775,00

76.308,75

13.466,25

179.550,00

108.517,50

92.239,88

16.277,62

217.035,00

19.963,13

16.968,66

2.994,47

39.926,25

21.205,80

18.024,93

3.180,87

42.411,60

32.119,50

27.301,58

4.817,92

64.239,00

57.036,00

48.480,60

8.555,40

114.072,00

50.071,88

42.561,09

7.510,79

100.143,75

39.046,88

33.189,84

5.857,04

78.093,75

75.993,75

64.594,69

11.399,06

151.987,50

38.115,00

32.397,76

5.717,24

76.230,00

59.351,25

50.448,56

8.902,69

118.702,50

76.072,50

64.661,63

11.410,87

152.145,00

24.759,00

21.045,15

3.713,85

49.518,00

24.475,50

20.804,17

3.671,33

48.951,00

6.998,25

5.948,51

1.049,74

13.996,50

6.247,50

5.310,38

937,12

12.495,00

7.717,50

6.559,87

1.157,63

15.435,00
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Základní škola a Mateřská škola,
Studenec, okres Semily, příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec, Na Výběžku
118, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Velké
Hamry, příspěvková organizace
Masarykova
základní
škola,
příspěvková organizace
Mateřská
škola
"Lísteček",
Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace
Základní škola U Lesa Nový Bor,
Boženy Němcové 539, okres Česká
Lípa, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Palackého 37, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Pod
Ralskem 572, Mimoň, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Hrádek nad Nisou – Loučná,
příspěvková organizace
Základní škola Jenišovice, okres
Jablonec nad Nisou – příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Nová
Ves, okres Liberec, příspěvková
organizace
Mateřská škola Plavy, okres Jablonec
nad Nisou – příspěvková organizace
Mateřská škola "Rolnička", Liberec,
Truhlářská
340/7,
příspěvková
organizace

10.290,00

8.746,50

1.543,50

20.580,00

5.145,00

4.373,25

771,75

10.290,00

42.126,00

35.807,10

6.318,90

84.252,00

90.588,75

77.000,43

13.588,32

181.177,50

3.885,00

3.302,25

582,75

7.770,00

15.120,00

12.852,00

2.268,00

30.240,00

2.677,50

2.275,87

401,63

5.355,00

10.933,13

9.293,16

1.639,97

21.866,25

52.001,25

44.201,06

7.800,19

104.002,50

2.480,63

2.108,53

372,10

4.961,25

5.145,00

4.373,25

771,75

10.290,00

6.431,25

5.466,56

964,69

12.862,50

10.206,00

8.675,10

1.530,90

20.412,00

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 322/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 37 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. Rozpočtové opatření č. 326/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace
Comunités, z. s., na projekt FCC – Fotbalový klub Comunités
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1600/21/RK
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Rozpočtové opatření č. 326/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Comunités,
z. s. na projekt FCC – Fotbalový klub Comunités
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 326/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly:
1. snížení ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace o částku 10.000 Kč,
2. zavedení nového ukazatele číslo akce 04812660000, Comunités, z.s., Liberec – FCC
- Fotbalový klub Comunités ve výši 10.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt, který nemá charakter
podpory de minimis, žadateli:

Žadatel

IČO

Comunités, z. 077816
s.
52

Název
projektu

Sídlo

Rychtářská
612, 46014
Liberec

FCC Fotbalový
klub
Comunités

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota
1.
Účastníci
aktivit/počet osob/8
2.
Fotbalové
utkání v rámci
Libereckého
kraje/počet/1
3.
Realizace
komunitní aktivity
pro členy
komunity/počet/1

Náklady
celkem v
Kč

Dotace
do výše
v Kč

27.500

10.000

schvaluje
znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3319/2021,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a Comunités, z.s.
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 326/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3319/2021 k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
hlasování č. 38

pro

9

proti

0
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Termín: 30. 11. 2021
zdržel se
0
byl přijat

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
39. Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Okresní organizaci České unie sportu na
projekt Činnost Servisního centra sportu okres Jablonec nad Nisou
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1601/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Okresní organizaci České unie sportu
na projekt Činnost Servisního centra sportu okres Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 100.000 Kč žadateli Okresní
organizace České unie sportu Jablonec nad Nisou, z.s., IČO: 68298056, se sídlem Emilie
Floriánové 2834/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, na projekt „Činnost Servisního centra sportu
okres Jablonec nad Nisou“, číslo akce 04812060000,
schvaluje
znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3316/2021,
Individuální dotace 2021, která bude uzavíraná mezi Libereckým krajem a žadatelem Okresní
organizace České unie sportu Jablonec nad Nisou, z.s.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení předmětné smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 39 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. Žádost Nadačního fondu Gaudeamus Cheb o poskytnutí dotace na dějepisnou soutěž
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1602/21/RK
Žádost Nadačního fondu Gaudeamus Cheb o poskytnutí dotace na dějepisnou soutěž
Rada kraje po projednání
souhlasí
s neposkytnutím účelové dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
Nadační fond GAUDEAMUS, IČO: 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb,
na realizaci projektu s názvem „XXIX. Ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České
a Slovenské republiky“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí rady kraje.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 40 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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41. Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1603/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
1. finančního daru:
ve výši 21.300 Kč na nákup terapeutických a rehabilitačních pomůcek pro klienty dětského
domova od společnosti STILL ČR spol. s r.o., se sídlem Štěrboholská 1387/102, 102 00 Praha
– Hostivař, IČ: 49354469, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
2. věcných darů:
a) 10 ks technologických laptopů s příslušenstvím pro podporu technického vzdělávání
v celkové hodnotě 121 Kč od společnosti ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa
869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec
1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,

3.

b) 4 ks jídelních židlí v celkové hodnotě 7.790 Kč do vstupního prostoru domova
mládeže od společnosti AXEM s.r.o., se sídlem Šrámkova 3210/6, 400 11 Ústí
nad Labem, IČ: 25029177, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, IČ: 62237039,
nadačního příspěvku:

ve výši 3.500 Kč na realizaci grantového programu NFA „Adventní obchůdky s Albertem
2021“ od Nadačního fondu ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha 5,
IČ: 28967496, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 41 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1604/21/RK
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Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:
1. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252600,
čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 12.000 Kč na další rozvoj organizace, konkrétně
na pořízení nových rolet do učeben a nákup plastových boxů pro suroviny oboru design
bižuterie a módního doplňku,
2. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 613.088,74 Kč na dočasnou úhradu nákladů
projektu KOMPETENCE 4.0, registrační číslo CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207, přičemž
částka ve výši 551.779,74 Kč bude průběžně čerpána a po schválení 1. monitorovací zprávy
vrácena do rezervního fondu a zbývající částka ve výši 61.309 Kč bude použita jako spoluúčast
školy v rámci tohoto projektu,
3. Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace, IČ: 60254301,
čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 30.000 Kč na výmalbu 4 tříd, chodby a šatny
v přízemí školy,
4. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČ: 60252758,
čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 59.163 Kč na další rozvoj organizace, z toho
ve výši 50.000 Kč na pořízení sedacího nábytku jako vybavení odpočinkové zóny
ve studentském projektu, ve výši 4.500 Kč na nákup literatury pro výuku anglického jazyka
a ve výši 4.663 Kč na pořízení žaluzií do učebny,
5. Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862,

6.

a) čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 100.000 Kč na posílení fondu investic,
b) navýšení čerpání fondu investic ve výši 250.000 Kč a zařazení nové akce „Kuchyňská
linka pro obory praktické školy jednoleté a dvouleté“ ve výši 250.000 Kč do Plánu
investic organizace na rok 2021,
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, IČ: 00854999

navýšení čerpání rezervního fondu ve výši 20.000 Kč na čerpání neúčelově určeného finančního
daru a ve výši 5.000 Kč na čerpání účelového finančního daru,
7. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
IČ: 00087891
a) snížení rozpočtu stávající akce „Výměna plynového kotle na budově D“ z původních
1.421.000 Kč na 800.000 Kč,
b) snížení rozpočtu stávající akce „Rekuperace v dílně odborného výcviku na budově
H“ z původních 730.000 Kč na 580.000 Kč,
c) zařazení nových akcí:
„Plynový sporák s elektrickou troubou“ ve výši 120.000 Kč,
„Konvektomat elektrický“ v rozpočtu 710.000 Kč,
„Kotel nepřímý elektrický“ v rozpočtu 150.000 Kč
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 05. 11. 2021
hlasování č. 42 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. Souhlas s delegováním Tomáše Pokorného, vedoucího oddělení mládeže sportu
a zaměstnanosti do Komise Olympiády dětí a mládeže ČR
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Princová doplnila, že v důvodové zprávě bude po projednání opravena gramatická chyba.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1605/21/RK
Souhlas s delegováním Tomáše Pokorného, vedoucího oddělení mládeže sportu
a zaměstnanosti do Komise Olympiády dětí a mládeže ČR
Rada kraje po projednání
souhlasí
s nominací Tomáše Pokorného, vedoucího oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti, jako
zástupce Libereckého kraje do Komise Olympiády dětí a mládeže České republiky
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit informování Filipa
Šumana, místopředsedy Českého olympijského výboru o vyslovení souhlasu s nominací
Tomáše Pokorného jako zástupce Libereckého kraje v Komisi Olympiády dětí a mládeže.
Termín: 05. 10. 2021
hlasování č. 43 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. Zahájení výběrového řízení VZMR „Výměna garážových vrat“ Integrovanou střední
školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, p. o.
Ing. Ramzer stručně okomentoval podporované projekty.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1606/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Výměna garážových vrat“ Integrovanou střední
školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna garážových
vrat“ Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 44 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (46) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 313/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Programu vodohospodářských akcí 2020 a 2021 v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1607/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 313/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Programu vodohospodářských akcí 2020 a 2021 v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 313/21, 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 4.421.305,43 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 4.421.305,43 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 2020, v úhrnné výši
2.951.514,95 Kč níže uvedeným příjemcům na akce do výše:

Název
příjemce

Obec
Radvanec
VHS
Turnov
(Benecko)

IČ

Adresa/sídl
o

Název projektu

Radvanec,
prodloužení stoky
4675069 č.p. 75, 473
C1 - splašková
0
01 Radvanec
kanalizace (etapa
III)
Antonína
Benecko – obnova
4929599 Dvořáka
vodovodního
34
287, 511 01 přivaděče
Turnov
Bátovka - Mrklov
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Dotace
v max. výši
(Kč) /
podíl
dotace
Parametry
z celkovýc
h
způsobilýc
h výdajů
(%)
splašková
kanalizace
- 75 m

951.514,95
/ 70 %

vodovodní
přivaděč B
– 1417 m

2.000.000 /
51,674 %
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3.

s poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2021, ve výši 1.469.790,48 Kč níže
uvedeným příjemcům na akce do výše:

Název
příjemce

Město
Osečná

IČ

Adresa/sídlo

Svatovítské
002630
nám. 105, 463
61
52, Osečná

Název projektu

Osečná kanalizace II.
etapa, dostavba
stoky B1

Radvanec,
Obec
467506 č.p. 75, 473 01 prodloužení stoky
Radvanec
90
Radvanec
C1 - splašková
kanalizace
Světlá pod
Obec
č.p. 48, 463 43 Ještědem Světlá
002631
Světlá pod
posílení vodních
pod
92
Ještědem
zdrojů II. fáze, vrt
Ještědem
č. 3
4.

5.

Dotace
v max. výši
(Kč) /
podíl
dotace
Parametry
z celkovýc
h
způsobilýc
h výdajů
(%)
délka
vybudovan
é
986.593,93
kanalizace
/ 54,63 %
– stoky B1
- 186 m
splašková
kanalizace
– 36,5 m

399.894,55
/ 60,45 %

hydrogeolo
gický vrt č.
3 – 1 ks;
hloubka
vrtu – 80 m

83.302,60,43 %

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2020, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a:
a) Obcí Radvanec, č.p. 75, 473 01 Radvanec, IČ 46750690, na projekt pod názvem
„Radvanec, prodloužení stoky C1 - splašková kanalizace (etapa III)“,
OLP/3301/2021,
b) Vodohospodářským sdružením Turnov (Benecko), Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Benecko – obnova vodovodního
přivaděče Bátovka - Mrklov“, OLP/3040/2021,
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) Městem Osečná, Svatovítské nám. 105, 463 52, Osečná IČ 00263061, na projekt
pod názvem „Osečná - kanalizace II. etapa, dostavba stoky B1“, OLP/3305/2021,
b) Obcí Radvanec, č.p. 75, 473 01 Radvanec, IČ 46750690, na projekt pod názvem
„Radvanec, prodloužení stoky C1 - splašková kanalizace“, OLP/3302/2021,

- 76 -

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
c)

Obcí Světlá pod Ještědem, č.p. 48, 463 43 Světlá pod Ještědem, IČ 00263192,
na projekt pod názvem „Světlá pod Ještědem - posílení vodních zdrojů II. fáze, vrt č.
3“, OLP/3291/2021
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 45 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (47) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/21 - rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace příjemci Povodí Labe s. p.
V. Židek stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1608/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace příjemci Povodí Labe s. p.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 314/21, kterým se upravují výdaje
v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, specifický ukazatel „Podpora
nadregionálních veřejných služeb - Botanická zahrada“ o částku 147.000 Kč,
b) navýšením výdajů v kapitole 917 08 - Transfery v rámci „Životního prostředí
a zemědělství“ o částku 147.000 Kč, zavedením nového specifického ukazatele
„Lužická Nisa, st. hranice – Liberec, posouzení vlivu navrhovaných PPO na odtokové
poměry“ ve výši 147.000 Kč,
2.

3.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2021, příjemci Povodí Labe, IČO: 70890005, se sídlem Víta
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové ve výši 147.000 Kč na projekt „Lužická Nisa,
st. Hranice – Liberec, posouzení vlivu navrhovaných PPO na odtokové poměry“,
se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3211/2021 uzavíranou mezi Povodí
Labe, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
a Libereckým krajem

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 46 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (48) Změny dotačních programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
8. Životní prostředí a zemědělství
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1609/21/RK
Změny dotačních programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 8. Životní
prostředí a zemědělství
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnami Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti 8. Životní prostředí a zemědělství
spočívajícími v:
1. úpravě názvu programu 8.1 na Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
2. rozšíření účelu podpory a úpravě názvu programu 8.3 na Podpora zemědělství, včelařství
a lokální produkce,
3. přesunu programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí
a zemědělství pod program 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
4. úpravě názvu programu 8.5 na Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů,
5. úpravě názvu programu 8.6 na Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu
klimatu
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 47 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (49) Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje
2021 - 2030 a Akční plán 2021 - 2023
Na jednání rady kraje se dostavila RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1610/21/RK
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021 - 2030
a Akční plán 2021 - 2023
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem znění strategických dokumentů Libereckého kraje „Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030“ a „Akčního plánu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023“
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, předložit
návrh dokumentů k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 48 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
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49. (50) Zahájení výběrového řízení VZMR „Kontrolní a zkušební činnost při zkouškách
svářečů“ Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec, p. o.
RNDr. Šádková podrobně popsala obsah předloženého materiálu. Uvedla, že cílem je vytvoření
Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území Libereckého kraje.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1611/21/RK
Projektový záměr „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území
Libereckého kraje“ – podání žádosti do NPŽP a zahájení veřejné zakázky
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o podání žádosti do Národního programu Životní prostředí o poskytnutí podpory v rámci
Výzvy č. 3/2021 na zpracování projektového záměru „Plán pro zvládání sucha a stavu
nedostatku vody pro území Libereckého kraje“,
2. o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Plán pro zvládání sucha
a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje“ v souladu se Směrnicí RK
č. 1/2021,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/3392/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství,
náhradník: RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
Bc. Dominika Valečková, odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství,
náhradník: Ing. Hana Stárková, odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství,
Ing. Zdeněk Madej, odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství,
náhradník: Ing. Jan Matouš, odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, zajistit
další postup dle Směrnice č. 1/2021 a zajistit zpracování a podání projektového záměru včetně
požadovaných příloh do Národního programu Životní prostředí, Výzvy č. 3/2021, podporovaná
aktivita 1.7.A Zpracování krajských plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.
Termín: 29. 10. 2021
hlasování č. 49
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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50. (52) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Podpora populace kuňky
ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1612/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Podpora populace kuňky ohnivé
v EVL Dolní Ploučnice“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Podpora populace kuňky ohnivé
v EVL Dolní Ploučnice“ vydaným Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, kterým se mění výše dotace poskytnutá v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 z 4.080.396,42 Kč na 3.363.713,98 Kč,
termín ukončení realizace projektu z 31. 5. 2023 na 31. 10. 2023, termín pro dosažení účelu
dotace a pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení z 31. 8. 2023 na 31. 3. 2024
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 31. 03. 2024
hlasování č. 50
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (53) Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavební akci
„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“
Mgr. Ulvr okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze, dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1613/21/RK
Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavební akci „Silnice
II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Záchranný archeologický výzkum při stavební akci
"Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje, 2. etapa", a to Vlastivědnému muzeu
a galerii v České Lípě, příspěvková organizace, IČO: 00360198, se sídlem Náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa, za nabídkovou cenu 183.610,24 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11,
odst. 11.4 ,
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2.

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavební akci "Silnice
II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje, 2. etapa" č. OLP/599/2021 mezi Libereckým
krajem a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, příspěvková organizace,
IČO: 00360198, se sídlem Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu resort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit dohodu
o provedení záchranného archeologického průzkumu Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 51 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (54) Delegace zástupce Libereckého kraje na zasedání Valného shromáždění
Evropského sdružení pro územní spolupráci NOVUM s r. o. dne 15. 10. 2021
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1614/21/RK
Delegace zástupce Libereckého kraje na zasedání Valného shromáždění Evropského
sdružení pro územní spolupráci NOVUM s r. o. dne 15. 10. 2021
Rada kraje po projednání
deleguje
Mgr. Jiřího Ulvra, člena Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, jako zástupce
Libereckého kraje na zasedání Valného shromáždění Evropského seskupení pro územní
spolupráci NOVUM s r. o., které se uskuteční dne 15. 10. 2021 v 10.00 v Meziměstí
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zastupovat
Liberecký kraj na Valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM
s r. o., dne 15. 10. 2021 v 10.00 v Meziměstí a hlasovat v souladu s navrženými usneseními.
Termín: 15. 10. 2021
hlasování č. 52 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (55) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1615/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o., vydaným Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, kterým
se na základě postupu při realizaci projektu mění čerpání finančních prostředků v letech
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit dodržení podmínek
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 53 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (56) Rozpočtové opatření č. 320/21 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
zapojení účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1616/21/RK
Rozpočtové opatření č. 320/21 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, zapojení
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 320/21, kterým se:
a) navyšují příjmy kraje z titulu přijaté zálohové platby účelové dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy k projektu "Smart Akcelerator II Libereckého kraje"
o celkovou částku 3.400.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů, projekt "Smart Akcelerator II Libereckého kraje" o celkovou
částku 3.400.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 320/21 jako písemnou
informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 54 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (57) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Jedličkův ústav,
p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1617/21/RK
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Jedličkův ústav, p. o.
– pořízení automobilu pro terénní sociální služby“
Rada kraje po projednání
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souhlasí
s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Jedličkův ústav, p. o.
– pořízení automobilu pro terénní sociální služby“, registrační číslo projektu
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016538, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, na základě kterého bude
Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do výše
532.289,88 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 55 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (58) Navýšení závazku spolufinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce
III. NP domu B“
Mgr. Ulvr stručně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1618/21/RK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP
domu B“
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Jedličkův ústav
– rekonstrukce III. NP domu B“ z původní částky 14.225.600 Kč na novou částku do výše
18.092.767 Kč a jeho rozložením v letech 2021 až 2022,
b) se snížením předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 23.180.400 Kč na novou částku do výše 22.443.233,13 Kč a jeho
rozložením v letech 2021 až 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit změnu závazku
předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „Jedličkův ústav
– rekonstrukce III. NP domu B“ zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 56 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
57. (59) Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1619/21/RK
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Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“
do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, specifický cíl SC 3.1 Rozvoj
a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility
odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility,
souhlasí
1) se závazkem předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem
do výše 75.220.000 Kč a jeho rozložením v letech 2022 až 2024 za předpokladu,
že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu 2021-2027,
2) s předpokládaným předfinancováním daného projektu Libereckým krajem do výše
129.880.000 Kč a jeho rozložením v letech 2022 až 2024
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 26. 10. 2021
2) předložit projektovou žádost včetně všech příloh do Integrovaného regionálního
operačního programu 2021-2027,
Termín: 30. 06. 2022
3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
v případě jeho schválení řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního
programu.
hlasování č. 57

pro 9

proti

0

Termín: 31. 12. 2035
zdržel se
0
byl přijat

58. (60) Rozpočtové opatření č. 335/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1620/21/RK
Rozpočtové opatření č. 335/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 335/21, 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 121.000,87 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
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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 121.000,87 Kč na základě nevyplacení dotace 1 příjemci a zbylých
prostředků z vyúčtování 1 již zrealizovaného projektu,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 61.000,87 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů ve výši 60.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 60.000 Kč níže uvedenému žadateli, do uvedené
výše:
Registrační číslo žadatele
2175
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Kondenzační kotel na zemní plyn
Výše poskytnuté dotace
60000 Kč
Podíl na celkových výdajích
75 %
Doba realizace projektu
15.02.2021 - 15.08.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
pro žadatele, kterému je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat
dle schváleného vzoru smlouvu o poskytnutí dotace z programu,
Termín: 15. 11. 2021
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 335/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 58

pro 9

proti

0

Termín: 26. 10. 2021
zdržel se
0
byl přijat

59. (61) Rozpočtové opatření č. 336/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Mgr. Ulvr popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1621/21/RK
Rozpočtové opatření č. 336/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 336/21, 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 254.798,62 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 14.798,62 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 240.000 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
240.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2177
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
16.02.2021 - 16.08.2022
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

2179
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
16.02.2021 - 16.08.2022

schvaluje
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vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného
vzoru smlouvu o poskytnutí dotace,
Termín: 15. 11. 2021
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č.336/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 59

pro 9

proti

0

Termín: 26. 10. 2021
zdržel se
0
byl přijat

60. (62) Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní
akademie Česká Lípa“
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál.
Následně proběhla diskuze ohledně zateplování objektů.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1622/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní
akademie Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie
Česká Lípa“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zprávu o ukončení
realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 60 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Přestávka 9.15 až 9.25 hodin.
61. (63) Dodatek č. 1 k OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1623/21/RK
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Dodatek č. 1 k OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, IČO: 18383807, se sídlem:
Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí, o změnu závazných parametrů projektu „Obnova
elektroinstalace a osvětlení baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném
v Podještědí“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura, památková
péče a cestovní ruch, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 146/20/ZK ze dne
26. 5. 2020,
souhlasí
1. se změnou názvu projektu „Obnova elektroinstalace a osvětlení baziliky minor
sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“ na nový se zněním „Celková
obnova baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“,
2. se změnou termínu realizace projektu „Celková obnova baziliky sv. Vavřince
a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“ z 30. 11. 2021 na 31. 12. 2022, a s prodloužením
termínu pro podání vyúčtování z 2. 12. 2021 na 2. 12. 2022,
3. se změnou závazných parametrů projektu „Celková obnova baziliky sv. Vavřince
a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“, z těchto:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Silnoproudá elektrotechnika

kpl

1

Silnoproudé osvětlení

kpl

1

na tyto nové:
Název parametru

4.

Jednotka

Hodnota

montáž dveří ocelový vnitřních jednokřídlých

ks

1

mříž z pororoštu z povětrnostně odolné oceli, na rámech
z profilů JACKL

ks

1

se zvýšením celkových způsobilých výdajů projektu s dopadem na max. podíl
poskytovatele i min. podíl příjemce na celkových způsobilých výdajích z původních:

Celkové předpokládané způsobilé
výdaje projektu
Celková výše dotace z rozpočtu
Libereckého kraje (max. podíl
poskytovatele)
Vlastní zdroje příjemce1)
(min. podíl příjemce)

Výše finančních
prostředků v Kč

Podíl na celkových
způsobilých
výdajích

5.332.223,-

100,00 %

900.000,-

16,88 %

4.432.223,-

83,12 %

- 88 -

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
na tyto nové:
Výše finančních
prostředků v Kč
Celkové předpokládané způsobilé výdaje
23.909.000,64
projektu
Celková výše dotace z rozpočtu
Libereckého kraje (max. podíl
900.000,poskytovatele)
Vlastní zdroje příjemce 1)
23.009157,64
(min. podíl příjemce)
5.

Podíl na celkových
způsobilých výdajích
100,00 %
3,80 %
96,20 %

s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK,
oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Obnova
elektroinstalace a osvětlení baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném
v Podještědí“, uzavřené dne 26. 6. 2020 mezi Klášterem dominikánů Jablonné
v Podještědí a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna závazných parametrů
smlouvy, termínu pro ukončení realizace projektu, závěrečného vyúčtování projektu
a změna celkových způsobilých výdajů

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu závazných parametrů uvedených výše projektu a dále
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1171/2020 s Klášterem dominikánů Jablonné v Podještědí
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 61 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (64) Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Mgr. Richter upozornil na uvedení chybného data platnosti návrhu stanovených platů, správně
má být od 1. 11. 2021. Požádal o opravu po projednání.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1624/21/RK
Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové
péče a kultury
Rada kraje po projednání
stanovuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, plat
a) PhDr. Daně Petrýdesové, ředitelce Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, IČO: 00083194, se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec I – Staré
Město, a to s účinností od 1. 11. 2021,
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b) PhDr. Janu Prostředníkovi, Ph.D., řediteli Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace, IČO: 00085804, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, a to s účinností
od 1. 11. 2021,
c) Mgr. Pavlu Hlubučkovi, MBA, řediteli Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
IČO: 00083267, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec I – Staré Město,
a to s účinností od 1. 11. 2021
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, platové výměry
k podpisu.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 62 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (65) Jmenování člena Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje
v Turnově, příspěvková organizace
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1625/21/RK
Jmenování člena Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
jmenuje
člena Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou
organizaci, Mgr. Daniela Davida, starostu Janova nad Nisou a místopředsedu Výboru
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat pana Mgr. Daniela Davida, starostu Janova nad Nisou
a místopředsedu Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje o jeho
jmenování do Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje, příspěvkovou
organizaci.
Termín: 02. 11. 2021
hlasování č. 63 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (66) Dodatky ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z programu Podpora
postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit na rok 2021
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1626/21/RK
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z programu Podpora postupových
soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit na rok 2021
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace Taneční škola Duha o. p. s., se sídlem Arbesova 2077, 470 01
Česká Lípa, IČO: 25031511, o prodloužení termínu realizace projektu „Regionální kolo
Festivalu tanečního mládí 2021“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Rady Libereckého
kraje č. 389/21/RK ze dne 2. března 2021,
b) žádost příjemce dotace Taneční škola Duha o. p. s., se sídlem Arbesova 2077, 470 01
Česká Lípa, IČO: 25031511, o prodloužení termínu realizace projektu „Celostátní kolo
Festivalu tanečního mládí 2021 - Mistrovství ČR“, na jehož realizaci byla přiznána dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Rady
Libereckého kraje č. 389/21/RK ze dne 2. března 2021,
rozhoduje o
a) prodloužení termínu realizace projektu „Regionální kolo Festivalu tanečního mládí 2021“
z 30. listopadu 2021 na 23. prosince 2021, a o prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. ledna 2022 na 11. února 2022,
b) prodloužení termínu realizace projektu „Celostátní kolo Festivalu tanečního mládí 2021
- Mistrovství ČR“ z 30. listopadu 2021 na 31. prosince 2021, a o prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. ledna 2022 na 19. února 2022,
schvaluje
a) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/724/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Regionální kolo Festivalu tanečního mládí 2021“, uzavřené
dne 23. března 2021 mezi Libereckým krajem a Taneční škola Duha o. p. s.,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/725/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Celostátní kolo Festivalu tanečního mládí 2021
- Mistrovství ČR“, uzavřené dne 23. března 2021 mezi Libereckým krajem a Taneční
škola Duha o. p. s.
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení rady kraje příjemce dotace,
Termín: 31. 10. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky ke smlouvě
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
hlasování č. 64

pro 9

proti

0

Termín: 25. 11. 2021
zdržel se
0
byl přijat

65. (67) Dodatek č. 1 k OLP/1509/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 7.2
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1627/21/RK
Dodatek č. 1 k OLP/1509/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 7.2
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Města Česká Lípa, IČ 00260428, se sídlem nám. T. G. Masaryka
č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, o změnu termínu realizace projektu „Oprava fasády Kavárny Union“
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 fasády Kavárny Union“ z 15. 11. 2021
na 31. 12. 2021, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování ze 3. 12. 2021
na 19. 2. 2022,
2. se změnou závazných parametrů projektu „Oprava fasády Kavárny Union“ z těchto:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Oprava fasády

m2

1000

na tyto nové:

3.

Název parametru

Jednotka

Hodnota

Oprava fasády

m2

800

s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1509/2021 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 „Oprava fasády
Kavárny Union“, uzavřené dne 9. 7. 2021 mezi Městem Česká Lípa a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna závazných parametrů, termínu realizace a vyúčtování projektu

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu termínu realizace projektu a změnu termínu závěrečného
vyúčtování projektu včetně dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1509/2021 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 65 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (68) Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu – Občanské sdružení Větrov, z.s.
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Mgr. Richter upozornil na chybně uvedenou adresu v usnesení materiálu a požádal o opravu
po projednání.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1628/21/RK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu – Občanské sdružení Větrov, z.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost o prominutí odvodu, který byl uložen za porušení rozpočtové kázně - porušení povinnosti
stanovené Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2554/2016 ve výši 45.677 Kč,
souhlasí
s prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků
z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Občanské sdružení Větrov, z.s., IČO: 26588579,
se sídlem Vysoké nad Jizerou 302, 512 11 Vysoké nad Jizerou, ve výši 45.677 Kč, tj. ve výši
100 %
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 66 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (69) Rozpočtové opatření č. 323/21 – navýšení příjmů rozpočtu a úprava kapitoly
917 07 Transfery – dotace Ministerstva kultury ČR
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1629/21/RK
Rozpočtové opatření č. 323/21 – navýšení příjmů rozpočtu a úprava kapitoly 917 07
Transfery – dotace Ministerstva kultury ČR
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 323/21, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 o částku 1.126.918 Kč
poskytnutou Ministerstvem kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu v členění:
a) účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34 070 ve výši 848.918 Kč,
b) účelové neinvestiční prostředky s účelovým znakem 34 021 ve výši 278.000 Kč,
2) navyšují výdaje kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 1.126.918 Kč, která je určena na jednotlivé akce:
a)

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Dokumentace
a prezentace historické a současné produkce podmalby na skle v regionu v Pojizeří,
ve výši 97.500 Kč, ÚZ 34 070,
b) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Dotace na neinvestiční
výdaje ke zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii
COVID – 19, ve výši 751.418 Kč, ÚZ 34 070,
c) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, František Kaván. Podmrak
v Oblastní galerii Liberec, ve výši 278.000 Kč, ÚZ 34 021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
rozpočtové opatření č. 323/21 jako písemnou informaci.
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hlasování č. 67

pro 9

proti

0

Termín: 26. 10. 2021
zdržel se
0
byl přijat

68. (70) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/21 – úprava v kapitole 917 07
– Transfery – zapojení plateb z přestupku a poskytnutí finančního daru
PhDr. Mgr. Brož uvedl předložený materiál a sdělil, kde došlo k nálezu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1630/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery
– zapojení plateb z přestupku a poskytnutí finančního daru
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 337/21, kterým se
1. navyšují nedaňové příjmy Libereckého kraje na rok 2021 o celkovou částku 6.791 Kč,
a to:
a) z titulu přijaté pokuty ve výši 5.000 Kč za přestupek proti památkovému zákonu,
b) z titulu přijaté úhrady nákladů řízení spojených s přestupkem ve výši 1.000 Kč,
c) z titulu převodu finančních prostředků z depozitního účtu z akce odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu z minulých let ve výši 791 Kč,
2.

3.

snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery - odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel 7805262001 s názvem „Statutární město Liberec
– Rekonstrukce kaple Božího těla“ ve výši 1.209 Kč,
a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery - odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel 07806770000
s názvem „Finanční dar za nález historické sošky“ 8.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč Bc. Jitce Gážiové Chmelíkové, trvale bytem
Křižany 340, 463 53 Křižany, datum narození: 23. 8. 1984, za odevzdání nalezené pozdně
středověké keramické sošky Ježíška se sférou (koulí) o výšce 65 mm,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/3341/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Bc. Jitkou
Gážiovou Chmelíkovou o poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/21,
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, po schválení změny rozpočtu
– rozpočtového opatření Zastupitelstvem Libereckého kraje, předložit darovací smlouvu
č. OLP/3341/2021 hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 68 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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69. (71) Majetkoprávní operace – budoucí darování
a) pozemku v k. ú. Vranov pod Ralskem
b) budoucí darovací smlouva
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1631/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
a) pozemku v k. ú. Vranov pod Ralskem
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 256 o předpokládané výměře cca 437,50 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Vranov pod Ralskem, obci Mimoň,
evidované na listu vlastnictví č. 1771 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, městu Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČO 00260746,
kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Vranov – chodník podél III/26831 – SO 101 Chodník, SO 401
Veřejné osvětlení“, předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši 30.625 Kč (slovy: třicet
tisíc šest set dvacet pět korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3201/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Mimoň
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 69 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (72) Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
b) budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1632/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
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b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 334/1 o předpokládané výměře 290 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Nové Město pod Smrkem, obci
Nové Město pod Smrkem, evidované na listu vlastnictví č. 815 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, městu Nové Město pod Smrkem,
se sídlem Palackého 280, 463 35 Nové Město pod Smrkem, IČO 00263036, kdy darovací
smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Revitalizace Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem“,
předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši 14.500 Kč (slovy: čtrnáct tisíc pět set korun
českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3202/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Nové Město pod Smrkem
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 10. 2021
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 70 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
71. (73) Majetkoprávní operace – budoucí darování:
1. a) pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Pihel
b) budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1633/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
1. a) pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Pihel
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním části p. p. č. 384/1 o předpokládané výměře 1620 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 1212 o předpokládané výměře 320 m2, ostatní
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2.

plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Žďárek u Sychrova,
obci Žďárek, evidovaných na listu vlastnictví č. 843 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, obci Žďárek, se sídlem Žďárek 60, 463 44
Sychrov, IČO 00671860, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Chodník v obci
Žďárek“, předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši 33.152 Kč (slovy: třicet tři
tisíc jedno sto padesát dva korun českých), stavbou dojde k trvalému záboru pozemků
pod chodníkem,
s budoucím darováním části p. p. č. 1365 o předpokládané výměře 650 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Pihel, obci Nový Bor,
evidované na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu Nový Bor, se sídlem nám. Míru 1, 473 01
Nový Bor, IČO 00260771, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Chodník Horní Pihel“,
předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši 65.000 Kč (slovy: šedesát pět tisíc
korun českých),

schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3204/2021 mezi Libereckým
krajem a obcí Žďárek,
2.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3205/2021 mezi Libereckým
krajem a městem Nový Bor
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucího darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 71 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
72. (74) Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemků v k. ú. Benešov u Semil a k. ú. Semily
b) kupní smlouva
Ing. Miklík okmentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1634/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemků v k. ú. Benešov u Semil a k. ú. Semily
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s prodejem části p. p. č. 2523/1 o výměře 18 m2, nově označené jako p. p. č. 2523/36, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 663.3263-2830/2021
ze dne 4. 6. 2021, nacházející se v katastrálním území Benešov u Semil, obci Benešov u Semil,
evidované na listu vlastnictví č. 290 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, části p. p. č. 4110/2 o výměře 20 m2, nově označené jako p. p. č. 4110/7,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 663.32632830/2021 ze dne 4. 6. 2021, nacházející se v katastrálním území Semily, obci Semily,
evidované na listu vlastnictví č. 655 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily,
bytem
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.400 Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyři sta korun
českých), jedná se o dorovnání stávajícího stavu oplocení pozemku ve vlastnictví žadatele,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3203/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 72 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
73. (75) Majetkoprávní operace:
a) koupě nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce FAMA 2020/10/047
b) kupní smlouva
c) výpůjčka nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1635/21/RK
Majetkoprávní operace:
a) koupě nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce FAMA 2020/10/047
b) kupní smlouva
c) výpůjčka nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- p. p. č. 2107/1 o výměře 547 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
Liberec XXV-Vesec, č. p. 343, rod. dům,
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- p. p. č. 2107/2 o výměře 33 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. p. č. 2108 o výměře 741 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 2109 o výměře 646 m2, zahrada,
vše v katastrálním území Vesec u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 997 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od manželů
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 9.570.000 Kč (slovy: devět milionů
pět set sedmdesát tisíc korun českých),refundace nebude uplatněna, jedná se o výkup
v rámci připravované stavby: "Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35",
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
c) s výpůjčkou:
- p. p. č. 2107/1 o výměře 547 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
Liberec XXV-Vesec, č. p. 343, rod. dům,
- p. p. č. 2107/2 o výměře 33 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. p. č. 2108 o výměře 741 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 2109 o výměře 646 m2, zahrada,
vše v katastrálním území Vesec u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 997 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
manželům
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3408/2021 mezi Libereckým krajem a manželi
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana:
a) předložit návrh na koupi nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) po schválení koupě nemovitých věcí Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
2) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana:
a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny
příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Termín: 30. 04. 2023
b) informovat příspěvkovou organizaci Krajskou správu silnic Libereckého kraje
o přijatém usnesení.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 73 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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74. (76) Majetkoprávní operace – přijetí daru
1.a) pozemku v k.ú. Frýdlant
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Kryštofovo Údolí
b) darovací smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1636/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
1.a) pozemku v k.ú. Frýdlant
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Kryštofovo Údolí
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s bezúplatným nabytím:
- části p. p. č. 1769 o výměře 12 m2, nově označené jako p. p. č. 1769/4, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 3252-49/2020
ze dne 24. 10. 2020, nacházející se v katastrálním území 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 600 Kč
(slovy: šest set korun českých), jedná se o majetkové vypořádání mostu
ev. č. 2901-1 v rámci investiční akce: Most ev. č. 2901-1 přes potok na Frýdlantě
– Větrově,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant,
2. a) s bezúplatným nabytím:
části p. p. č. 1294/1 o výměře 10 m2, nově označené jako p. p. č. 1294/5, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem
č. 523-19/2018 ze dne 24. 1. 2018, nacházející se v katastrálním území Kryštofovo
Údolí, obci Kryštofovo Údolí, evidované na listu vlastnictví č. 140 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od České republiky
– Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, hodnota daru dle účetní evidence činí
36,80 Kč (slovy: třicet šest korun českých, osmdesát haléřů), předmětný pozemek byl
trvale dotčen v rámci stavby: Most ev. č. 592-009 přes potok v Kryštofově Údolí,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
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1.
2.

předložený návrh smlouvy číslo OLP/3342/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Frýdlant,
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3345/2021 mezi Libereckým krajem a ČR – Povodí
Labe, s.p.

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí pozemků k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemků Zastupitelstvem Libereckého
kraje předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
2) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023
hlasování č. 74 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (77) Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Tanvald
b) darovací smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1637/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Tanvald
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím:
- části p. p. č. 1017 o výměře 59 m2, nově označené jako p. p. č. 1017/2, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
- části p. p. č. 1017 o výměře 2 m2, nově označené jako p. p. č. 1017/3, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 1771-961/2019 ze dne 21. 5. 2019, nacházejících
se v katastrálním území Tanvald, obci Tanvald, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonce nad Nisou,
od města Tanvald, se sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald, IČO 00262587, hodnota
daru dle účetní evidence činí 183 Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři korun českých),
předmětné pozemky jsou zaměřeny po opravě havárie opěrné zdi u krajské silnice
ev. č. III/29042 a jsou její součástí,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
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nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou,
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3057/2021 mezi Libereckým krajem a městem Tanvald
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

předložit návrh bezúplatného nabytí pozemků k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemků Zastupitelstvem Libereckého
kraje předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
2) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 75

pro 9

proti

0

Termín: 30. 04. 2023
zdržel se
0
byl přijat

76. (78) Majetkoprávní operace –koupě:
a) pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických horách
b) kupní smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1638/21/RK
Majetkoprávní operace –koupě:
a) pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických horách
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- části p. p. č. 128/5 o výměře 28 m2, nově označené jako p. p. č. 128/7, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 268-9/2020 ze dne 19. 3. 2020,
- části p. p. č. 97/2 o výměře 1207 m2, nově označené jako p. p. č. 97/3, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 262-9/2020 ze dne 20. 3. 2020,
nacházejících se v katastrálním území Kněžice v Lužických horách, obci Jablonné
v Podještědí, evidovaných na listu vlastnictví č. 87 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 123.500 Kč (slovy: jedno
sto dvacet tři tisíc pět set korun českých), předmětné pozemky je nutné vykoupit, jedná
se o trvalý zábor v rámci akce: Silnice III27018 Kněžice – Lvová, refundace nebude
uplatněna,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
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nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3416/2021 mezi Libereckým krajem
a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
2) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 76

pro 9

proti

0

Termín: 30. 04. 2023
zdržel se
0
byl přijat

77. (79) Rozpočtové opatření č. 324/21 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 920
– Kapitálové výdaje
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1639/21/RK
Rozpočtové opatření č. 324/21 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 920
– Kapitálové výdaje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 324/21, kterým se:
a) navyšují příjmy kraje o částku 1.055.000 Kč z titulu dotace přijaté od Města Turnov
v souvislosti s již probíhajícím projektem v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru
investic a správy nemovitého majetku,
b) navyšují výdaje kraje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje OISNM o částku
1.055.000 Kč, a to na krytí výdajů na akci „Rekonstrukce objektu Skálova, č. p. 72,
Turnov“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 324/21 Zastupitelstvu Libereckého
kraje jako písemnou informaci.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 77 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
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78. (80) Dohoda o zrušení závazků - „Architektonická činnost při zpracování projektové
dokumentace na akci „Autobusové nádraží a parkovací dům Liberec“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Staněk doplnil, že uvedené kroky vyplývají z uzavřeného memoranda.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1640/21/RK
Dohoda o zrušení závazků - „Architektonická činnost při zpracování projektové
dokumentace na akci „Autobusové nádraží a parkovací dům Liberec“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. uzavření dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí
architektonické činnosti č. OLP/2672/2019 „Architektonická činnost při zpracování
projektové dokumentace na akci „Autobusové nádraží a parkovací dům Liberec“
se společností PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., se sídlem Vaňurova 820/12g, Liberec
III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 27353265, kterou se ruší veškeré dosud nesplněné
závazky, přičemž zhotoviteli náleží za již provedené plnění částka 130.000 Kč (slovy: sto
třicet tisíc korun českých) bez DPH, tj. 157.300 Kč (slovy: sto padesát sedm tisíc tři sta
korun českých) včetně DPH,
2. předložený návrh Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí
architektonické činnosti č. OLP/2672/2019 mezi Libereckým krajem a společností PETR
STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., se sídlem Vaňurova 820/12g, Liberec III-Jeřáb, 460 07
Liberec, IČO 27353265
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, podepsat po schválení dohodu o zrušení závazků a dokončit
finanční vypořádání za již poskytnuté plnění.
Termín: 15. 12. 2021
hlasování č. 78 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
79. (81) Dohoda o zrušení závazků - „Zpracování projektové dokumentace na akci
„Autobusové nádraží a parkovací dům Liberec“
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu a uvedl, že došlo ke snížení
o 55 % v části A a o 66 % v části B.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1641/21/RK
Dohoda o zrušení závazků - „Zpracování projektové dokumentace na akci „Autobusové
nádraží a parkovací dům Liberec“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. uzavření dohody o zrušení závazku vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí projektové
činnosti č. OLP/2674/2019 „Zpracování projektové dokumentace na akci „Autobusové
nádraží a parkovací dům Liberec“ se společností SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.,
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2.

se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO 06943187, kterou se ruší
veškeré dosud nesplněné závazky, přičemž zhotoviteli náleží za již provedené plnění
částka 613.800 Kč (slovy: šest set třináct tisíc osm set korun českých) bez DPH,
tj. 742.698 Kč (slovy: sedm set čtyřicet dva tisíce šest set devadesát osm korun českých)
včetně DPH,
předložený návrh Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí
projektové činnosti č. OLP/2674/2019 mezi Libereckým krajem a společností SIEBERT
+ TALAŠ, spol. s r.o., se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,
IČO 06943187

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, podepsat po schválení dohodu o zrušení závazků a dokončit
finanční vypořádání za již poskytnuté plnění.
Termín: 15. 12. 2021
hlasování č. 79 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
80. (82) Veřejná zakázka „SSSSD Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy
domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" – dodatek č. 3
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1642/21/RK
Veřejná zakázka „SSSSD Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova
mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2749/2020 veřejné zakázky „Střední škola
strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova
mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické
poradny“ 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 INSTAV
stavební práce s.r.o., se sídlem Nová Ves nad Nisou 456, 468 27, IČO 27263568,
jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 162.082,62 Kč bez DPH, tj. 196.119.97 Kč vč. DPH
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. 10. 2021
hlasování č. 80 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
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81. (83) Majetkoprávní operace – darování:
a) nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice nad Nisou (Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou)
b) darovací smlouva
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1643/21/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice nad Nisou (Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou)
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním nemovitých věcí ve správě příspěvkové organizace Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, Liberec XXX
– Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, IČO 71220038, a to p. p. č. 1845/5 o výměře 47 m2,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1845/12 o výměře 34 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1845/23 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p. p. č. 1845/26 o výměře 64 m2, ostatní plocha, způsob využití dráha, p. p. č. 2149/1
o výměře 7884 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň (vymezená geometrickým plánem
č. 4130-1107/2020 a označená jako p. p. č. 2149/1), p. p. č. 2150/1 o výměře 951 m2, zahrada
(vymezená geometrickým plánem č. 4130-1107/2020 a označená jako p. p. č. 2150/1),
p. p. č. 2153 o výměře 2310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v obci
Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, č. p. 321, obč. vyb., p. p. č. 2209/3 o výměře 80 m2,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci
Liberec, a evidovaných na listu vlastnictví č. 2764 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, včetně všech součástí a příslušenství, statutárnímu městu
Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO 00262978, hodnota daru dle účetní evidence ke dni 30. 6. 2021 činí 69.123.211,38 Kč
(slovy: šedesát devět miliónů jedno sto dvacet tři tisíc dvě stě jedenáct korun českých, třicet
osm haléřů),
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/2975/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

předložit návrh na darování nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení darování nemovitých věcí Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje,
2.

Termín: 30. 11. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory
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Vratislavice nad Nisou, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice
nad Nisou, IČO 71220038.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 81 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
82. (84) Majetkoprávní operace – darování:
a) nemovitých věcí v k. ú. Františkov u Liberce a v k. ú. Liberec (Dům seniorů Liberec
– Františkov)
b) darovací smlouva
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1644/21/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) nemovitých věcí v k. ú. Františkov u Liberce a v k. ú. Liberec (Dům seniorů Liberec
– Františkov)
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním nemovitých věcí ve správě příspěvkové organizace Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07
Liberec VII, IČO 71220054, a to p. p. č. 409/1 o výměře 916 m2, zahrada, p. p. č. 409/2
o výměře 1242 m2, zahrada, p. p. č. 410 o výměře 909 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p. p. č. 411 o výměře 6005 m2, trvalý travní porost, p. p. č. 412/6 o výměře 3519 m2,
trvalý travní porost, p. p. č. 413/2 o výměře 231 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 419/1 o výměře 3725 m2, trvalý travní porost, p. p. č. 421/2 o výměře
603 m2, trvalý travní porost, vše v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec,
evidovaných na listu vlastnictví č. 766 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, p. p. č. 4571/1 o výměře 1063 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p. p. č. 4571/5 o výměře 1665 m2, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 4571/21 o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
jiná st., p. p. č. 4571/22 o výměře 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če, jiná st., p. p. č. 4571/27 o výměře 15 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 4571/35 o výměře 3299 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části
obce Liberec III – Jeřáb, č. p. 880, obč. vyb., p. p. č. 4602/11 o výměře 2766 m2, trvalý travní
porost, vše v katastrálním území Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 10330 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně
všech součástí a příslušenství, statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00262978, hodnota daru dle účetní evidence
ke dni 30. 6. 2021 činí 278.180.788,38 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát osm miliónů jedno sto
osmdesát tisíc sedm set osmdesát osm korun českých třicet osm haléřů),
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/2976/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec
a ukládá
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1.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,

Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení darování nemovitých věcí Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje,
Termín: 30. 11. 2021
2. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům seniorů
Liberec – Františkov, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec VII, IČO 71220054.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 82 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
83. (85) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:
a) nemovitých věcí v k. ú. Liberec (Botanická zahrada Liberec)
b) darovací smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1645/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:
a) nemovitých věcí v k. ú. Liberec (Botanická zahrada Liberec)
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím nemovitých věcí, a to p.p.č. 3128 o výměře 4618 m2, ostatní
plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 3174/1 o výměře 845 m2, ostatní plocha, způsob
využití zeleň, p. p. č. 3174/2 o výměře 1443 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., p. p. č. 3174/6 o výměře 54 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., p. p. č. 3174/7 o výměře
332 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 3174/8 o výměře 674 m2, ostatní
plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 3174/9 o výměře 265 m2, ostatní plocha, způsob
využití zeleň, p. p. č. 3174/10 o výměře 774 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 3174/11 o výměře 349 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
p. p. č. 3174/12 o výměře 1884 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,
p. p. č. 3174/13 o výměře 1511 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 3174/14
o výměře 646 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná
st., bez LV, p. p. č. 3174/15 o výměře 252 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba bez čp/če, obč. vyb., p. p. č. 3174/16 o výměře 1393 m2, ostatní plocha, způsob
využití zeleň, p. p. č. 3174/17 o výměře 248 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., p. p. č. 3174/18 o výměře 54 m2, ostatní
plocha, způsob využití manipulační plocha, p. p. č. 3175 o výměře 2463 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce Liberec I – Staré Město, č. p. 630,
obč. vyb., vše v katastrálním území Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
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č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně
všech součástí a příslušenství, od statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše
1/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00262978, hodnota daru dle účetní
evidence k 30. 6. 2021 činí 198.039.690,03 Kč (slovy: jedno sto devadesát osm miliónů
třicet devět tisíc šest set devadesát korun českých tři haléře),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství
k hospodaření Botanické zahradě Liberec – LK, příspěvkové organizaci, se sídlem
Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec, IČO 10973605, a to ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/2974/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí nemovitých věcí včetně Zastupitelstvem
Libereckého kraje předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Botanická zahrada
Liberec – LK, se sídlem Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec, IČO 10973605.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 83 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
84. (86) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:
a) nemovitých věcí v k. ú. Liberec, k. ú. Ruprechtice a k. ú. Růžodol I (Zoologická zahrada
Liberec)
b) darovací smlouva
Ing. Miklík popsal důležité informace uvedené v darovacích smlouvách. Zdůraznil vypořádání
dosavadních investic, na str. 8 jsou řešeny rozvojové plochy. V odstavci č. 5 je uvedeno
darování bytu, dále je řešeno hospodaření s městskými lesy. Rovněž je ve smlouvě na straně 9
popsáno architektonicko-urbanistické řešení. Závěrem poděkoval za odvedenou práci právnímu
odboru a majetkovému oddělení.
Následně proběhla diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1646/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:
a) nemovitých věcí v k. ú. Liberec, k. ú. Ruprechtice a k. ú. Růžodol I (Zoologická zahrada
Liberec)
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b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím nemovitých věcí, a to
- p. p. č. 2855/9 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
- p. p. č. 2945/1 o výměře 13569 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/2 o výměře 1961 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/3 o výměře 2689 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/4 o výměře 306 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/5 o výměře 2516 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/6 o výměře 679 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
v části obce Liberec I – Staré Město, č. p. 1411, obč. vyb.,
- p. p. č. 2945/7 o výměře 432 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/8 o výměře 292 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/9 o výměře 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/10 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/11 o výměře 50 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/12 o výměře 49 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/13 o výměře 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, víceúčel,
- p. p. č. 2945/15 o výměře 343 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
v části obce Liberec I – Staré Město, č. p. 1412, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/16 o výměře 841 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/17 o výměře 818 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2948/3 o výměře 9877 m2, vodní plocha,
- p. p. č. 2949 o výměře 3884 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2950/1 o výměře 23393 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2950/2 o výměře 2649 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 2950/3 o výměře 501 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 2951 o výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba v části
obce Liberec I – Staré Město, č. p. 726, obč. vyb.,
- p. p. č. 3206 o výměře 145 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3207 o výměře 97 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba v části
obce Liberec I – Staré Město, č. p. 785, obč. vyb.,
- p. p. č. 3208/1 o výměře 58572 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/2 o výměře 166 m2, vodní plocha,
- p. p. č. 3208/3 o výměře 201 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/4 o výměře 567 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/5 o výměře 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
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- p. p. č. 3208/6 o výměře 730 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, tech. vyb, bez LV,
- p. p. č. 3208/7 o výměře 259 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/8 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/9 o výměře 48 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/10 o výměře 679 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, tech. vyb, bez LV,
- p. p. č. 3208/11 o výměře 285 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč.vyb.,
- p. p. č. 3208/12 o výměře 34 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč.vyb.,
- p. p. č. 3208/13 o výměře 207 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/14 o výměře 75 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/15 o výměře 264 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/16 o výměře 887 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/17 o výměře 135 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/18 o výměře 183 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/19 o výměře 596 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
- p. p. č. 3208/20 o výměře 970 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč.vyb.,
- p. p. č. 3208/21 o výměře 355 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/22 o výměře 47 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/23 o výměře 59 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/24 o výměře 165 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/25 o výměře 33 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/26 o výměře 882 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/27 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/28 o výměře 79 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/29 o výměře 637 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/30 o výměře 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, tech. vyb,
- p. p. č. 3208/31 o výměře 287 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/32 o výměře 168 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
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- p. p. č. 3208/33 o výměře 171 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/34 o výměře 156 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/35 o výměře 90 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/36 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/37 o výměře 180 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/38 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, tech. vyb,
- p. p. č. 3211/1 o výměře 3034 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3211/4 o výměře 30 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3212/1 o výměře 6167 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
v části obce Liberec I – Staré Město, č. p. 425, obč. vyb.,
vše v katastrálním území Liberec, obci Liberec,
- p. p. č. 1636/1 o výměře 659 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
v části obce Liberec XIV – Ruprechtice, č. p. 207, obč. vyb.,
- p. p. č. 1636/2 o výměře 251 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1637 o výměře 66 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1639 o výměře 186 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1644 o výměře 203 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1646/1 o výměře 579 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1646/3 výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1646/4 o výměře 653 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1647 o výměře 526 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1659/1 o výměře 652 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1659/2 o výměře 411 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1673 výměře 256 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1676/1 o výměře 13705 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1676/2 o výměře 2626 m2, ostatní plocha,
- p. p.č . 1676/4 o výměře 100 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
v části obce Liberec XIV – Ruprechtice, č. p. 899, rod. dům,
- p. p. č. 1678/1 o výměře 8433 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1678/2 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1678/3 o výměře 68 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1657/2 o výměře 54 m2, ostatní plocha,
- p. p. č.1659/3 o výměře 153 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1670/1 o výměře 4899 m2, lesní pozemek,
- p. p. č. 1670/2 o výměře 2178 m2, lesní pozemek,
- p. p. č.1670/4 o výměře 617 m2, ostatní plocha,
- p. p. č.1671/1 o výměře 937 m2, ostatní plocha,
- p. p. č.1671/2 o výměře 624 m2, ostatní plocha,

- 112 -

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
- p. p. č.1672 o výměře 961 m2, ostatní plocha,
- p. p. č.1675 o výměře 6960 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1676/3 o výměře 26 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1677 o výměře 627 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
- p. p. č. 1682/5 o výměře 15 m2, zahrada,
- p. p. č. 1713/1 o výměře 52200 m2, lesní pozemek,
- p. p. č. 1713/2 o výměře 863 m2, lesní pozemek,
- p. p. č. 1719/4 o výměře 62395 m2, lesní pozemek,
vše v katastrálním území Ruprechtice, obci Liberec,
- p. p. č. 1430/2 o výměře 97 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1436/2 o výměře 9264 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 1436/6 o výměře 448 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
v části obce Liberec XI – Růžodol I, č. p. 570, jiná stavba,
- p. p. č. 1436/7 o výměře 464 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1436/8 o výměře 317 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 1436/9 o výměře 257 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1436/10 o výměře 55 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 1436/11 o výměře 450 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1436/14 o výměře 36 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1436/16 o výměře 591 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1436/17 o výměře 175 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1436/18 o výměře 1368 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 1436/19 o výměře 1005 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1436/20 o výměře 116 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1436/21 o výměře 132 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1436/22 o výměře 148 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1436/23 o výměře 287 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
vše v katastrálním území Růžodol I, obci Liberec,
evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, včetně všech součástí a příslušenství, od statutárního
města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO 00262978, hodnota daru dle účetní evidence ke dni 30. 6. 2021 činí
213.159.977,80 Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů jedno sto padesát devět tisíc devět set
sedmdesát sedm korun českých osmdesát haléřů),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření včetně všech součástí
a příslušenství Zoo Liberec, příspěvkové organizaci, se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01
Liberec, IČO 10973583, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/2973/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec
a ukládá
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1.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí nemovitých věcí včetně k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí nemovitých věcí včetně všech součástí
a příslušenství Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoo Liberec,
se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec, IČO 10973583.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 84 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (87) Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Dubá
b) budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1647/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Dubá
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 2842/4 o předpokládané výměře cca 137 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, a části p. p. č. 2842/5 o předpokládané výměře cca 15 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Dubá, obci Dubá, evidovaných na listu
vlastnictví č. 984 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, městu Dubá, se sídlem Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá, IČO 00260479, kdy darovací
smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Dubá – chodník – Lokalita Zahradní ulice“, předběžná účetní
hodnota budoucího daru ve výši 3.040 Kč (slovy: tři tisíce čtyřicet korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3182/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Dubá
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 26. 10. 2021

- 114 -

Zápis z 20. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 10. 2021
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 85 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
86. (88) Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
b) budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík uvedl předožený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1648/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním:
a) části p. p. č. 748/1 o předpokládané výměře cca 270 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházející se v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obci Bedřichov, evidované
na listu vlastnictví č. 366 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Chodníky
Bedřichov 2020 – Úsek 1 Kalátovi – Obecní úřad“, předběžná účetní hodnota budoucího
daru ve výši 810 Kč (slovy: osm set deset korun českých),
b) části p. p. č. 748/1 o předpokládané výměře cca 270 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházející se v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obci Bedřichov, evidované
na listu vlastnictví č. 366 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Chodníky
Bedřichov 2020 – Úsek 2 Kučerovi - pošta“, předběžná účetní hodnota budoucího daru
ve výši 810 Kč (slovy: osm set deset korun českých),
obci Bedřichov, se sídlem Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov, IČO 00525511,
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3183/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Bedřichov
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 26. 10. 2021
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b) zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 86 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (89) Majetkoprávní operace – darování:
1. a) pozemku v k. ú. Koberovy
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Hejnice
b) darovací smlouva
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1649/21/RK
Majetkoprávní operace – darování:
1. a) pozemku v k. ú. Koberovy
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Hejnice
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním části p. p. č. 3412/2 o výměře 188 m2, nově označené jako p. p. č. 3412/3,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem
č. 581-3/2021 ze dne 3. 2. 2021, nacházející se v k. ú. Koberovy, obec Koberovy,
evidované na listu vlastnictví č. 984 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, obci Koberovy se sídlem Koberovy
č. p. 102, 468 22 Koberovy, IČO 00262404, hodnota daru dle účetní evidence činí
3.760 Kč (slovy: tři tisíce sedm set šedesát korun českých), pozemek zastavěn stavbou
chodníku ve vlastnictví obce,
2.

s darováním části p. p. č. 1249/2 o výměře 103 m2, nově označené jako p. p. č. 1249/6,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem
č. 1718-2072/2020 ze dne 15. 5. 2020, nacházející se v k. ú. Hejnice, obec Hejnice,
evidované na listu vlastnictví č. 479 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Frýdlant, městu Hejnice, se sídlem Nádražní 521, 463 62
Hejnice, IČO 00262803, hodnota daru dle účetní evidence činí 5.047 Kč (slovy: pět tisíc
čtyřicet sedm korun českých), pozemek zastavěn stavbou chodníku ve vlastnictví města,
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3179/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Koberovy
2.

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3180/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Hejnice
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
2) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 87 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0
byl přijat

88. (90) Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje
k pozemku v k. ú. Semily
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1650/21/RK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v
k. ú. Semily
Rada kraje po projednání
souhlasí
s neuplatněním předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p. p. č. 4004/9
o výměře 368 m2, zahrada, nacházející se v k. ú. Semily, obci Semily, a evidované na listu
vlastnictví č. 578 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
ve vlastnictví
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit neuplatnění předkupního práva k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zaslat originál výpisu z usnesení o schválení neuplatnění předkupního práva vlastníku
pozemku.
hlasování č. 88 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

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

89. (91) Majetkoprávní operace – předběžné záměry prodeje
1. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/041)
2. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/039)
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1651/21/RK
Majetkoprávní operace – předběžné záměry prodeje
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1. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/041)
2. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/039)
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s předběžným záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to: části p. p. č. 1588/1, o předpokládané výměře cca 100 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Dražejov u Dubé, obci Dubá,
evidované na listu vlastnictví č. 793 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za kupní cenu ve výši 121 Kč za 1 m2 s tím, že kupující nechá na své náklady vypracovat
geometrický plán na oddělení části pozemku, jedná se o část pozemku sloužícího jako
přístup k pozemku ve vlastnictví žadatele,
2. s předběžným záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078 a to: části p. p. č. 1588/1, o předpokládané výměře cca 150 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Dražejov u Dubé, obci Dubá,
evidované na listu vlastnictví č. 793 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138,
471 41 Dubá, IČO 00260479, za kupní cenu ve výši 100 Kč za 1 m2 s tím, že kupující
nechá na své náklady vypracovat geometrický plán na oddělení části pozemku,
na předmětné části pozemku se nachází přístup k Rozprechtickému rybníku
a k pozemkům města
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit záměr prodeje pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zaslat informaci žadatelům o prodej pozemků.
hlasování č. 89 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

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

90. (95) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy - Základní škola
speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ – dodatek č. 3
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1652/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy - Základní škola speciální,
Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3953/2020, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Stavby MH s.r.o., se sídlem
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Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO 09185500, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 57.987,80 Kč bez DPH, tj. 70.165,24 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši
202.883,60 Kč bez DPH, tj. 245.489,16 Kč vč. DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny
na 15.585.423,61 Kč bez DPH, tj. 18.858.362,57 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. 10. 2021
hlasování č. 90 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
91. (96) Veřejná zakázka „Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny
hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o. II – stavební práce“
- dodatek č. 3
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1653/21/RK
Veřejná zakázka „Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní
budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o. II – stavební práce“ - dodatek
č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4898/2019, 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 CL-EVANS s.r.o., se sídlem
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO 26768607, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
244.551,98 Kč bez DPH, tj. 295.907,90 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny
na 29.136.607,66 Kč bez DPH, tj. 35.255.295,27 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. 10. 2021
hlasování č. 91 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
92. (97) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny
– SŠHL, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1654/21/RK
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Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny – SŠHL,
Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4090/2020 veřejné zakázky „Snížení
energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – stavební práce“ uzavíraný v souladu
s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů mezi Libereckým krajem a společností Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem
Ruprechtická 538, 460 01 Liberec, IČO: 27298370, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
584.576,64 Kč bez DPH, tj. 707.337,73 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 114.235,35 Kč
bez DPH, tj. 138.224,77 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o 470.341,29 Kč
bez DPH, tj. 569.112,96 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, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 92 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
93. (98) Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v k. ú. Liberec
Mgr. Staněk okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1655/21/RK
Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v k. ú. Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o vypořádání za rušenou část vodního díla, a to části nezapsané v katastru nemovitostí
– pravopobřežní opěrné zdi vodního díla Lužická Nisa o délce 71,6 m, umístěné v korytě
vodního toku Lužická Nisa v ř.km 33,072 – 33,1436, vybudované na pozemcích p. č. 6160/1,
vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, (ve vlastnictví ČR
– Povodí Labe), p. č. 5830/2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. č. 4001/6,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, (ve vlastnictví Libereckého kraje),
nacházejících se v katastrálním území Liberec, obci Liberec, číslo OLP/2989/2021 mezi
Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, IČO 70890005, a Libereckým krajem za celkovou náhradu ve výši 351.960 Kč (slovy:
tři sta padesát jeden tisíc devět set šedesát korun českých), pro účely investiční akce „Parkovací
dům, lávka a kultivace okolí Libereckého kraje“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a) předložit návrh Smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
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b) zajistit po schválení Smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla Zastupitelstvem
Libereckého kraje předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 93 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
94. (111) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Rozvod a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II,
p. o.“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1656/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace - Rozvod a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace – Rozvod a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p. o.“ v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021,
jmenuje
hodnotící komisi 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,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník: PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
Ing. Rudolf Focke, ředitel Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace,
Martinovo Údolí 532, Cvikov II,
náhradník: Ing. Jiřina Marková, ekonom Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace, Martinovo Údolí 532, Cvikov II,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3343/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 10. 2021
hlasování č. 94 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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Ing. Ramzer informoval členy rady kraje o situaci týkající se jednání s kanceláří architektury
města Liberce ohledně rekonstrukce v ul. Lužické v Liberci. Shrnul, že požadavky města Liberce
jsou nereálné a neadekvátní.
95. (99) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 331/21 - navýšení příjmů a navýšení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor silničního hospodářství; platby věcných
břemen
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec odboru
silničního hospodářství a Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje,
p. o.
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1657/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 331/21 - navýšení příjmů a navýšení výdajů
v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor silničního hospodářství; platby věcných břemen
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 331/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 500.000 Kč, a to:
a) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 15.300 Kč,
b) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 326.450 Kč,
c) vybrané za náklady řízení ve výši 72.675 Kč,
d) vybrané za prodej pozemků ve výši 85.575 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 914 06 - Působnosti, odbor silničního hospodářství u akce
„platby věcných břemen“ ve výši 500.000 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 331/21 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 95 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
96. (100) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 332/21 - navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 920 06; akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1658/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 332/21 - navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 920 06; akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Rada kraje po projednání
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souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 332/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje na akci „OK III/29024 (Ostrý roh), Jablonec nad Nisou“ ve výši
1.845.651 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
v celkové výši 1.845.651 Kč tak, že se:
a)

snižují výdaje u nespecifikované rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI
ve výši 56.650.287 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 58.495.938 Kč, a to u akce:
- III/28617 Mříčná ve výši 1.500.307 Kč,
- III/28721 Sněhov – Mukařov ve výši 8.637.260 Kč,
- III/28741 a III/28743 Huť – Zásada ve výši 1.944.902 Kč,
- Most ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany ve výši 902.176 Kč,
- II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice ve výši 27.192.281 Kč,
- II/270 Mimoň - Noviny pod Ralskem ve výši 17.714.012 Kč,
- Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů ve výši 605.000 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 332/21 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 96 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
97. (101) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 333/21 – snížení výdajů v kapitole 920
06 a navýšení výdajů v kapitole 913 06; Dodatek č. 26 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1659/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 333/21 – snížení výdajů v kapitole 920 06
a navýšení výdajů v kapitole 913 06; Dodatek č. 26 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 333/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
v celkové výši 12.000.000 Kč, a to:
a) u nespecifikované rezervy akce „Rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ ve výši
2.500.000 Kč,
b) u akce „Demolice havarijních objektů v prostoru Ralsko“ ve výši 9.500.000 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 913 06 - Příspěvkové organizace, odbor silničního
hospodářství na akci „Krajská správa silnic LK p. o. - realizace příkazní smlouvy Silnice
LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU“ ve výši 12.000.000 Kč,
rozhoduje
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1.

2.

o navýšení účelového neinvestičního příspěvku z částky 316.200.000 Kč do výše
328.200.000 Kč, Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO: 70946078, na výdaje spojené
s realizací akce „Zimní a běžná údržba pozemních komunikací ve vlastnictví LK
a ve správě KSS LK“, a to tak, že na zimní údržbu připadne částka do výše
151.600.000 Kč a na běžnou údržbu částka do výše 176.600.000 Kč,
o zaslání finančních prostředků příjemci účelového neinvestičního příspěvku formou
zálohové platby na měsíc prosinec na zimní údržbu ve výši rozdílu částky 151.600.000 Kč
a součtu všech dílčích plnění položek zimní údržby od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021
a na běžnou údržbu ve výši rozdílu částky 176.600.000 Kč a součtu všech dílčích plnění
položek běžné údržby od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021; tato zálohová platba bude uvolněna
nejdříve po obdržení dílčího plnění za období od 16. 11. 2021 do 30. 11. 2021
a po obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného účelového
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, nejpozději však
do 21. 12. 2021,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 333/21 v zastupitelstvu
Libereckého kraje,
schvaluje
dodatek č. 26 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřenou mezi Libereckým krajem
a společností Silnice LK a.s. se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec
nad Nisou, IČO: 28746503, kterým se sjednává maximální objem prací do výše
328.200.000 Kč na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 333/21 Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
2.

3.

Termín: 26. 10. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis
tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Termín: 15. 11. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek
č. 26 k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
hlasování č. 97

pro 9

proti

0

Termín: 30. 11. 2021
zdržel se
0
byl přijat

98. (102) Rozpočtové opatření č. 334/21 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO; poskytnutí invest. příspěvku KSS LK na akci „Průzkum mostu
ev. č. 290-023 Poniklá“
Ing. Sviták sdělil, že materiál se týká stavebně technického a historického průzkumu mostu
v Poniklé, na jehož základě budou řešeny a plánovány další kroky vedoucí k jeho citlivé
rekonstrukci.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1660/21/RK
Rozpočtové opatření č. 334/21 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO;
poskytnutí invest. příspěvku KSS LK na akci „Průzkum mostu ev. č. 290-023 Poniklá“
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 334/21, 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
510.000 Kč,
2. navyšují výdaje na novou akci „Průzkum mostu ev. č. 290-023 Poniklá“ ve výši
510.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 510.000 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
„Průzkum mostu ev. č. 290-023 Poniklá“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 255.000 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. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 8. 2022,
4.
5.

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. 2022

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 334/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
Termín: 26. 10. 2021
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis
tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Termín: 15. 10. 2021
hlasování č. 98 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
99. (104) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005
Svijany“
Ing. Sviták popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1661/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
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1.

2.

vyloučení účastníka EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4, IČO: 45274924, jako vedoucího společníka, účastníka SMP CZ, a.s.,
sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27195147, a účastníka B R E X,
spol. s r.o., se sídlem Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec,
IČO: 40232549, pro účely veřejné zakázky vystupující jako společnost „ESBUMR“,
z veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka účastníka zadávacího řízení
nesplňuje zadávací podmínky (účastník překročil maximální nabídkovou cenu),
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“,
v souladu s ustanovením § 127 odst. 2, písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění - v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího
řízení (vybraný dodavatel prokazoval celou technickou kvalifikaci prostřednictvím
poddodavatelů)

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
hlasování č. 99 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
100. (105) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/268 Mimoň –
hranice Libereckého kraje, 2. etapa“
Ing. Sviták popsal obsah předloženého materiálu, bylo doručeno 6 nabídek.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1662/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje,
2.etapa“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany,
190 00 Praha 9, IČO: 26177005, a SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129, 470 01
Česká Lípa, IČO: 25018094, pro účely veřejné zakázky vystupující jako společnost „Mimoň
COLAS - SaM“, za celkovou nabídkovou cenu 53.399.960,27 Kč bez DPH,
tj. 64.613.951,93 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/706/2021 mezi Libereckým krajem a společnostmi
COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005,
a SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094
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
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hlasování č. 100 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

101. (106) Veřejná zakázka „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták popsal obsah předloženého materiálu.
Ing. Petera požádal o úpravu po projednání částky v usnesení.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1663/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2140/2020, 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 Silnice Žáček s. r. o., se sídlem
Antonína Sovy 965/9, 470 01, Česká Lípa, IČO: 44569432, a SaM silnice a mosty a. s.,
se sídlem Máchova 1129/6, 470 01, Česká Lípa, IČO: 25018094, kteří v zadávacím řízení
vystupují jako společnost „III/2624 ČL-Kozly SŽ+SAM“, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 620.521 Kč bez DPH, tj. 750.083,41 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši
1.015.168,64 Kč bez DPH, tj. 1.228.354,05 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení ceny
o částku 394.647,64 Kč bez DPH, tj. 477.523,64 Kč včetně DPH, na celkovou částku
60.477.977,78 Kč bez DPH, tj. 73.178.353,11 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutární náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 10. 2021
hlasování č. 101 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
102. (112) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov
u Semil – křižovatka s I/14, 1. etapa“
Ing. Sviták popsal obsah předloženého materiál.
M. Půta požádal Mgr. Ulvra o prověření dotace z IROP.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1664/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil
– křižovatka s I/14, 1. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14,
1.etapa“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a to účastníka M-SILNICE a.s., IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, Bílé
Předměstí, 530 03 Pardubice a Integra stavby, a.s., IČO: 25014391, se sídlem Hrádecká 156,
Liberec XXXII-Machnín, 460 01 Liberec, pro účely veřejné zakázky vystupující
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jako „Společnost M-SILNICE a Integra stavby, II/292 BENEŠOV U SEMIL, 1. ETAPA“
za nabídkovou cenu 177.377.769,99 Kč bez DPH, tj. 214.627.101,69 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/709/2021 mezi Libereckým krajem a společnostmi
M-SILNICE a.s., IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
a Integra stavby, a.s., IČO: 25014391, se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXII-Machnín,
460 01 Liberec
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 102 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
103. (113) Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn – Žernov – Žlábek“
- dodatek č. 1
Ing. Sviták sdělil, že vícepráce vznikly špatnou prací projektanta již při zpracování projektové
dokumentace.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1665/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn – Žernov – Žlábek“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/365/2021 „Silnice III/2825 Sýkořice
- Podtýn - Žernov - Žlábek“, 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 M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03
Pardubice, IČO: 421 96 868, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 9.413.913,33 Kč
bez DPH, tj. 11.390.835,13 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 650.536,75 Kč bez DPH,
tj. 787.149,47 Kč včetně DPH, odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE ve výši
-0,01 Kč bez DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 37.642.252,91 Kč bez DPH,
tj. 45.547.126,02 Kč včetně DPH, a dále prodloužení termínu pro dokončení stavby a předání
a převzetí stavby o 21 dní, tj. ze 180 dní na 201 den od předání a převzetí staveniště
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 103 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
104. (108) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje
a na 14. mimořádném zasedání rady kraje
M. Půta uvedl předloženou písemnou informaci.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1666/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje
a na 14. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci "Přehled veřejných
zakázek projednaných
na 18. a 19. zasedání rady kraje a na 14. mimořádném zasedání rady kraje"
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje
a na 14. mimořádném zasedání rady kraje".
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 104 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
105. (114) Rozpočtové opatření č. 338/21 - úprava kapitoly 931 01 Krizový fond,
poskytnutí příspěvku ZZS LK - Náklady COVID - 19
M. Půta okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1667/21/RK
Rozpočtové opatření č. 338/21 - úprava kapitoly 931 01 Krizový fond, poskytnutí
příspěvku ZZS LK - Náklady COVID - 19
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 338/21, kterým se upravují specifické ukazatele 931 01 – Krizový fond
kraje bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
a) snížení specifického ukazatele Nouzový stav 2020-2021 II. v celkové výši
3.216.290,44 Kč,
b) zavedení nového specifického ukazatele ZZS LK – Náklady COVID-19 ve výši
3.216.290,44 Kč,
rozhoduje
rozhoduje o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 3.216.290,44 Kč
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 46744991,
na základě předložené a projednané zprávy Bezpečnostní radě Libereckého kraje dne
23. 9. 2021 „Předložení výdajů ZZS LK na OOP za období nouzového stavu a pandemické
pohotovosti“ za již uskutečněné výdaje – spotřebu materiálu, nákup OOP a ostatní související
náklady
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 338/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 105 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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106. (115) Různé
Mgr. Ulmann sdělil členům rady kraje, že od právního oddělení obdrželi e-mailem návrh
Směrnice rady kraje týkající se elektronického podepisování materiálů do rady a zastupitelstva
kraje. Dále je připravena organizační směrnice obsahující návod a postupy tvorby materiálů.
Další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny, M. Půta, hejtman, ukončil
20. zasedání rady kraje v roce 2021 v 10.20 hodin.

Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter

……………..………………….……

Václav Židek

………………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman

Liberec 8. 10. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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