Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 26. 10. 2021
Přítomno

38 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Online přítomen

--------

Omluveni

Mgr. Roman Baran, Ing. Miloslav Tůma, Ing. Jaroslava Valešová,
Libor Křenek, RNDr. Jiří Čeřovský, Ing. Michal Kříž, Ing.
Michael Canov

Ověřovatelé zápisu

Jaroslav Demčák, Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 21. 9. 2021
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.00 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021. Dále upozornil
všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely
vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů
uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.
Požádal přítomné, aby si během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 38 členů zastupitelstva kraje.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.
Pan hejtman k zápisu z 8. zasedání ZK dne 21. 9. 2021 uvedl, že ověřovateli byli zvoleni
Mgr. Daniel David a Josef Chuchlík. Zeptal se jmenovaných na případné připomínky. Oba
sdělili, že zápis ověřili bez připomínek. Žádné připomínky nebyly vzneseny.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předkladatel: Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřili Jaroslav Demčák a Ing. Zbyněk Miklík.
Oba s tímto návrhem souhlasili.
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Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 417/21/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Jaroslava Demčáka (SLK),
- Ing. Zbyňka Miklíka (Piráti).
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise. Požádal Ing. Volfovou, aby sdělila náhradníka za
omluveného Ing. Tůmu. Ing. Volfová navrhla Mgr. Šárku Prachařovou. Dále se dotázal Ing.
Ramzera, aby sdělil náhradníka za omluveného RNDr. Čeřovského. Ing. Ramzer navrhl Ing.
Beitla.
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
Mgr. Šárka Prachařová (ANO),
Jan Tempel (Piráti),
Ing. Petr Beitl (ODS),
Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 418/21/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Mgr. Šárka Prachařová (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- Ing. Petr Beitl (ODS).
HLASOVÁNÍ Č.:
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PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení volební komise. Požádal Mgr. Švarce, aby sdělil náhradníka za omluveného
Libora Křenka. Mgr. Švarc uvedl sebe.
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Martin Brož (ANO),
-

Daniela Weissová (Piráti),
MUDr. Vít Němeček, MBA (ODS),
Mgr. Michal Švarc (SPD).

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 419/21/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Martin Brož (ANO),
- Daniela Weissová (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Mgr. Michal Švarc (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
M. Půta sdělil, že zastupitelé byli dne 15. 10. 2021 informováni e-mailem o tom, že na
Gportále je umístěn návrh programu a materiály pro 9. jednání ZK dne 26. 10. 2021.
Dne 20. 10. 2021 byli všichni zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech, které
byly projednány na radě kraje, jedná se o body č. 7, 50 g), 58 - 65.
Dne 25. 10. 2021 byli všichni zastupitelé vyrozuměni o přepracovaném materiálu č. 20
„Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec a k. ú.
Ruprechtice (Zoologická zahrada Liberec)“, který byl projednán na mimořádné radě kraje
dne 25. 10. 2021.
M. Půta poděkoval za účast na dvou seminářích, které se konaly před jednáním zastupitelstva
kraje, a to od 12.30 hodin se uskutečnil seminář k převzetí ZOO a Botanické zahrady a od
13.00 hodin pokračovala prezentace k bodu č. 35.
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M. Půta sdělil, že členové zastupitelstva kraje obdrželi do desek na stůl dokumentaci od Mgr.
Tulpy týkající se úkolu z jednání zastupitelstva kraje dne 31. 8. 2021, a to dokumenty
k problematice bývalého zařízení LDN v Jablonném v Podještědí. Dále obdrželi pozvánku na
Dny nájemného bydlení v ČR, která se uskuteční ve dnech 25. a 26. 11. 2021. Podrobnější
informace obdrží všichni zastupitelé e-mailem.
Ing. Ramzer požádal o stažení bodu č. 28 „Žádost subjektu TERRA SPORT s.r.o. o změnu
projektu s názvem ČT Author Cup“.
Ing. Vinklátová požádala o stažení bodu v návrhu programu č. 38 „Dodatek č. 1 k
OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch“.
M. Půta informoval o sloučení bodů, a to následovně č. 9 – 16, 21 – 25, 64 týkajících se
majetkových operací. Body č. 27, 53, 54 a č. 29, 30, 31 týkající se odboru školství. Doplnil
dále sloučení bodů č. 17 – 20.
M. Půta sdělil, že body č. 17, 18, 19, 20 budou zařazeny za bod č. 8, neboť se týkají převodů
a přivítal na jednání zastupitelstva kraje Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., primátora města
Liberec.
Hlasování o doplněném návrhu programu:
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8.
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
21. 9. 2021

2.

Volba ověřovatelů zápisu

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 9. 2021 do Martin Půta
8. 10. 2021

8.

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

9.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v
k. ú. Vranov pod Ralskem

Ing. Zbyněk Miklík

10.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v
k. ú. Nové Město pod Smrkem

Ing. Zbyněk Miklík

11.

Majetkoprávní operace – budoucí darování:
1. pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova
2. pozemku v k. ú. Pihel

Ing. Zbyněk Miklík
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12.

Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú.
Benešov u Semil a k. ú. Semily

13.

Majetkoprávní operace koupě nemovitostí v k. ú. Vesec Ing. Zbyněk Miklík
u Liberce v rámci plánované stavby "Napojení
průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35"

14.

Majetkoprávní operace – přijetí daru
1. pozemku v k.ú. Frýdlant
2. pozemku v k.ú. Kryštofovo Údolí

Ing. Zbyněk Miklík

15.

Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú.
Tanvald

Ing. Zbyněk Miklík

16.

Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Kněžice Ing. Zbyněk Miklík
v Lužických horách

17.

Majetkoprávní operace – darování nemovitých věcí v k. Ing. Zbyněk Miklík
ú. Vratislavice nad Nisou (Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou)

18.

Majetkoprávní operace – darování nemovitých věcí v k. Ing. Zbyněk Miklík
ú. Františkov u Liberce a v k. ú. Liberec (Dům seniorů
Liberec – Františkov)

19.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitých Ing. Zbyněk Miklík
věcí v k. ú. Liberec (Botanická zahrada Liberec)

20.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitých Ing. Zbyněk Miklík
věcí v k. ú. Liberec a k. ú. Ruprechtice (Zoologická
zahrada Liberec)

21.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v
k. ú. Dubá

Ing. Zbyněk Miklík

22.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v
k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou

Ing. Zbyněk Miklík

23.

Majetkoprávní operace – darování
1. pozemku v k. ú. Koberovy
2. pozemku v k. ú. Hejnice

Ing. Zbyněk Miklík

24.

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

Ing. Zbyněk Miklík

25.

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

26.

Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v Ing. Zbyněk Miklík
k. ú. Liberec

27.

Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále

28.

STAŽENO

Ing. Zbyněk Miklík

Ing. Dan Ramzer

Žádost subjektu TERRA SPORT s.r.o. o změnu projektu Ing. Dan Ramzer
s názvem ČT Author Cup
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29.

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

30.

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

31.

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

32.

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

Václav Židek

33.

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

Václav Židek

34.

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

Václav Židek

35.

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

36.

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Jedličkův Mgr. Jiří Ulvr
ústav – rekonstrukce III. NP domu B“

37.

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

Mgr. Jiří Ulvr

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

Ing. Květa Vinklátová

39.

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

Ing. Květa Vinklátová

40.

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

Ing. Květa Vinklátová

41.

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

42.

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

38.

STAŽENO
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43.

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

44.

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

Ing. Jan Sviták

45.

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

46.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 333/21 –
snížení výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v
kapitole 913 06 na zimní údržbu

Ing. Jan Sviták

47.

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje
(aktualizace 2021)

Ing. Jan Sviták

48.

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

49.

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

Ing. Jan Sviták

50.

Písemné informace
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou
kraje v období od 8. 9. 2021 do 5. 10. 2021,

členové rady kraje
Ing. Zbyněk Miklík

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

51.

Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19.
Ing. Zbyněk Miklík
zasedání rady kraje a na 14. mimořádném zasedání rady
kraje,
Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení
Mgr. Jiří Ulvr
energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“,
Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021.
Ing. Zbyněk Miklík
Poděkování Libereckému kraji za iniciativu s
Martin Půta
negativními dopady těžby v hnědouhelném dole Turów
Zpráva o ukončení realizace projektu "Školy bez bariér - Mgr. Jiří Ulvr
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o."
Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Ing. Jan Sviták
Libereckého kraje za období listopad 2020 - duben 2021
- případné dopady navrhované optimalizace okruhů
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z
Programu obnovy venkova – obec Ždírec

Mgr. Jiří Ulvr
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52.

Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z
programu 2.5 Dotačního fondu – Martin Skalník

Mgr. Jiří Ulvr

53.

Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu město
Turnov

Ing. Dan Ramzer

54.

Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále FK
SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z. s.

Ing. Dan Ramzer

55.

Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k. ú. Ing. Zbyněk Miklík
Jablonné v Podještědí (bývalá LDN)

56.

Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na
období let 2022 – 2025

57.

Náměty a připomínky

58.

Informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou Martin Půta
České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci
při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném dole
Turów

59.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/21 –
Martin Půta
úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí
o poskytnutí dotace Obci Svojkov

60.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 353/21 –
Martin Půta
poskytnutí finančního daru KNL, a.s., úpravy v kapitole
931 01

61.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/21 –
úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové
příspěvky PO

62.

Poskytnutí investiční dotace městu Vysoké nad Jizerou Mgr. Vladimír Richter
na projekt „Železobetonové konstrukce nového pavilonu
E Ústavu chirurgie ruky a plast. chirurgie Vysoké n. J.“

63.

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné Mgr. Vladimír Richter
hromady MMN, a.s.

64.

Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k.ú.
Jablonec nad Nisou

Ing. Zbyněk Miklík

65.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/21 –
úprava v kapitole 917 05 Transfery, Sanace výpadku
zdrojů z individuálních projektů, prostředky kapitoly
313 - MPSV

Petr Tulpa

HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
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Ing. Zbyněk Miklík

Mgr. Vladimír Richter

VÝSLEDEK: byl přijat
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Mgr. Švarc, předseda výboru kontroly
Informoval, že výbor kontroly projednal kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, rady
kraje, mimořádných rad kraje a jednotlivých výborů a neshledal věcná pochybení.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 420/21/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
a vypouští
ze sledování usnesení č. 55/21/ZK, 245/21/ZK,
250/21/ZK, 272/21/ZK, 285/21/ZK, 287/21/ZK,
296/21/ZK, 298/21/ZK, 303/21/ZK, 321/21/ZK,
343/21/ZK, 344/21/ZK, 345/21/ZK, 346/21/ZK,
352/21/ZK, 354/21/ZK, 356/21/ZK, 357/21/ZK,
363/21/ZK, 369/21/ZK, 373/21/ZK, 375/21/ZK,
379/21/ZK, 380/21/ZK, 374/21/ZK, 390/21/ZK,
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

246/21/ZK,
289/21/ZK,
324/21/ZK,
349/21/ZK,
358/21/ZK,
376/21/ZK,
415/21/ZK,

248/21/ZK,
293/21/ZK,
330/21/ZK,
350/21/ZK,
361/21/ZK,
377/21/ZK,
416/21/ZK.

NEHLASOVAL: 1

249/21/ZK,
295/21/ZK,
331/21/ZK,
351/21/ZK,
362/21/ZK,
378/21/ZK,

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 9. 2021 do 8. 10. 2021
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Ing. Sviták
Informoval o zajištění dopravní obslužnosti na Českolipsku. Od 12. 12. 2021 by měl
zajišťovat obslužnost vnitřní dopravce, kterým je ČSAD Liberec a.s. Během posledního
měsíce obdrželi od dopravce ČSAD Česká Lípa žádost ohledně pomoci pro zajištění
obslužnosti, protože nejsou schopni kvůli nedostatku řidičů, zajistit dopravní obslužnost.
Probíhala rozsáhlá jednání. Minulý pátek byla podepsána dohoda, že ČSAD Liberec zapůjčí
do ČSAD Česká Lípa své řidiče, aby byla pokryta dopravní obslužnost.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 421/21/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 9. 2021 do 8. 10. 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 4. 9. 2021 do 8. 10. 2021.
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HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

8. 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
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 422/21/ZK
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
Zastupitelstvo 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,
rozhoduje o
1. změně 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.

doplnění parametru projektu „Projektová dokumentace pro stavbu Integrovaného
výjezdového centra“ o parametr „studie možného řešení plánovaných hasičských stanic –
2 ks“,

3.

doplnění možného použití finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele a vlastního
podílu příjemce dotace o „nákup služeb“,
změně 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,

4.

schvaluje
dodatek 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
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==================================================================
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č.
OLP/1350/2020 s ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Body č. 17 - 20 budou projednávány en bloc.
M. Půta informoval, že se u těchto bodů jedná o majetkové převody mezi Libereckým krajem
a Statutárním městem Liberec.
Ing. Miklík představil projednávané sloučené body. Vysvětlil především bod č. 20. Tyto
organizace se mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec darují mezi sebou.
Mezi sebou mají také podepsané Memorandum. Po cca půlročním vyjednávání je cílem, aby
tyto převody byly provozuschopné. V bodu č. 56 jsou vyčísleny zdroje, kde jsou vytyčeny
finanční prostředky pro tyto organizace. Dále sdělil, že Statutární město Liberec bude po
dobu 10ti let přispívat Libereckému kraji částka 25 mil. Kč, aby Zoologická zahrada zůstala
klenotem města tak je potřeba do ní investovat, jelikož jsou podmínky zpřísňovány.
Diskuze:
M. Půta požádal o příspěvek Ing. Zámečníka, CSc., primátora města Liberce.
Ing. Hocke, předseda finančního výboru
Informoval, že výbor finanční projednal všechny materiály č. 9 – 27, 31 – 33, 36, 37, 40 – 46,
48, 49, 50 a), c), d), f), 53 – 56, 59 – 62, 64, 65 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit
v předloženém znění. U bodu č. 20 výbor upravil usnesení a vypustil nemovité věci a
pozemky nacházející se na katastrálním území Liberec Růžodol.
Ing. Zámečník, CSc.
Pozdravil přítomné členy zastupitelstva kraje, poděkoval Ing. Miklíkovi za účast na
zastupitelstvu města Liberce dne 21. 10. 2021. Sdělil, že si váží spolupráce s Libereckým
krajem. Spolupráce se netýká jen těchto 4 zařízení, ale již v minulosti došlo k jiným směnám.
Vyjmenoval např. lázně, Liebigovu vilu, darování budovy pro Hospic, Sluníčko, atd. Je na
těchto provedených směnách vidět, že spolupráce funguje bez problémů.
M. Půta sdělil, že se přihlásili dva občané Libereckého kraje, kterými jsou prof. Ing. Josef
Šedlbauer, Ph.D., a PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Uvedl, že všichni členové ZK zaregistrovali výhrady, které byly uvedeny na zastupitelstvu
města, ale určitě již nezjistili, o které výhrady jde. Uvedl, že pomoc by měla být tam, kde je to
nejblíže k lidem. Jako je tomu např. Kulturní dům PKO v Lidových sadech. Jsou zde čistě
městské záležitosti. Druhým hlavním důvodem je, že se Zoo bude dále rozvíjet. Liberecký
kraj chce do Zoo investovat, ale to bude na druhou stranu znamenat, že aby se to
Libereckému kraji vrátilo tak bude chtít dostat do Zoo více lidí. Což způsobí větší náročnost
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na dopravu. Když by toto mělo město Liberec, tak by prvky měl vyvažovat, ale Liberecký
kraj toto vyvažování určitě dělat nebude. Zmínil dále parkovací dům u autobusového nádraží,
kdy město Liberec převedl tyto pozemky na Liberecký kraj. Liberecký kraj nechal plány
spadnout pod stůl a místo toho, ze stejných finančních zdrojů platí parkovací dům u svého
sídla. Je více než jasné, že mít parkovací místa u sjezdu u dálnice je lepší, než kdekoli jinde.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Uvedl, že na jednu stranu je rád za převod Zoo a Botanické zahrady. Na druhé straně se
domnívá, že forma, která je zvolena není vůbec šťastná. Jistě by se našly výhodnější a lepší
varianty pro obě strany. Upozorňují stále, že smlouvy, které jsou předkládány, jsou v mnoha
ohledech nejasné. Nejsou ve smlouvách uvedeny, jak by měly vypadat zpětné převody. Když
hovoří Ing. Miklík, tak se neshoduje diskuze s PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, Ph.D. Ve
smlouvách chybí nadále i záruky budoucího rozvoje. Nebylo nikde uvedeno, jak např.
Liberecký kraj chce rozvíjet organizace, které nyní získává.
Ing. Volfová
Sdělila, že chápe, že všichni chtějí zachovat Zoo a zajistit její další rozvoj. Liberecký kraj již
zažil další vznik různých organizací např. Školní statek Frýdlant. Liberecký kraj podporuje
také Divadlo F. X. Šaldy, a tak by mohl úplně stejně podporovat i Zoo a Botanickou zahradu.
Domnívá se, že jednou město Liberec bude litovat tohoto rozhodnutí.
Ing. Miklík
Snažil se znovu vysvětlit záměry Libereckého kraje v Zoo. Kde jsou potřeba investice a
rozvoj. Vypořádání investic je ve smlouvě na str. 11, dále také i rozvoj je ošetřen ve smlouvě.
M. Půta
Shrnul vystoupení obou občanů Libereckého kraje. Liberecká opozice nechce směnu, a proto
takto jedná. S tímto postupem proto nesouhlasí. Cílem Libereckého kraje je rozvoj. Zoo
nikam nezmizí. Zmínil autobusové nádraží, kdy někdo vypracoval špatný projekt, který jako
autobusové nádraží fungovat nemůže, tudíž je lepší takový projekt vůbec nerealizovat.
9. (17.) Majetkoprávní operace – darování nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice nad
Nisou (Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 423/21/ZK
Majetkoprávní operace – darování nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice nad Nisou
(Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování 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 a označená jako p. p. č. 2149/1), p. p.
č. 2150/1 o výměře 951 m2, zahrada (vymezená geometrickým plánem a označená jako p. p.
č. 2150/1), p. p. č. 2153 o výměře 2310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
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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)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

34

PROTI:

2

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (18.) Majetkoprávní operace – darování nemovitých věcí v k. ú. Františkov u
Liberce a v k. ú. Liberec (Dům seniorů Liberec – Františkov)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 424/21/ZK
Majetkoprávní operace – darování nemovitých věcí v k. ú. Františkov u Liberce a v k. ú.
Liberec (Dům seniorů Liberec – Františkov)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování nemovitých věcí, 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)
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

33

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 2

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zmatečné hlasování
HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

11. (19.) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec
(Botanická zahrada Liberec)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Požádal u tohoto materiálu úpravu v usnesení, a to schvaluje za a) bezúplatné nabytí
nemovitých věcí.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 425/21/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec (Botanická
zahrada Liberec)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí 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 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství k
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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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

34

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. (20.) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec a k.
ú. Ruprechtice (Zoologická zahrada Liberec)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 426/21/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec a k. ú.
Ruprechtice (Zoologická zahrada Liberec)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí 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,
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- 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,
- 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
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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,
- 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.,
nacházejících se 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,
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- 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,
- 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,
nacházejících se v katastrálním území Ruprechtice, obci Liberec,
a 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
192.260.539,03 Kč (slovy: jedno sto devadesát dva milionů dvě stě šedesát tisíc pět set
třicet devět korun českých, tři haléře),
b) svěření 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:
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PRO:
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PROTI:

1
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3
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Body č. 9 - 16 budou projednávány en bloc.
Ing. Miklík představil projednávané sloučené body.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
13. (9.) Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Vranov pod
Ralskem
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 427/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Vranov pod Ralskem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování 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)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

13

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. (10.) Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Nové Město pod
Smrkem
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 428/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování 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
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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)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

14

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. (11.) Majetkoprávní operace – budoucí darování:
1. pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova
2. pozemku v k. ú. Pihel
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 429/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
1. pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova
2. pozemku v k. ú. Pihel
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování 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
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,
2.

budoucí darování 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)

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
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HLASOVÁNÍ Č.:

15

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

16. (12.) Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Benešov u Semil a k. ú.
Semily
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 430/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Benešov u Semil a k. ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej 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.
663.3263-2830/2021 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,
, 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

16

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

17. (13.) Majetkoprávní operace koupě nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce v rámci
plánované stavby "Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35"
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 431/21/ZK
Majetkoprávní operace koupě nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce v rámci plánované
stavby "Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35"
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
- 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
za
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 9.570.000 Kč (slovy: devět milionů
pět set sedmdesát tisíc korun českých), refundace nebude, předmětné nemovité věci jsou
dotčeny plánovanou investiční akcí „Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici
I/35“, jedná se klíčový výkup majetku, který je nutný v souvislosti s rozvojem silniční
infrastruktury na území Libereckého kraje,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

17

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. (14.) Majetkoprávní operace – přijetí daru
1. pozemku v k.ú. Frýdlant
2. pozemku v k.ú. Kryštofovo Údolí
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 432/21/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
1. pozemku v k.ú. Frýdlant
2. pozemku v k.ú. Kryštofovo Údolí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) bezúplatné nabytí:
- 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) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
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2.

a)

70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant,
bezúplatné nabytí:
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. 52319/2018 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) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

18

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (15.) Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Tanvald
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 433/21/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Tanvald
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí:
- 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
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kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad
Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

19

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (16.) Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických horách
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 434/21/ZK
Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických horách
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
- 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:
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PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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==================================================================
Body č. 21 – 26, 64 budou projednávány en bloc.
Ing. Miklík představil projednávané sloučené body.
Diskuze:
Jaroslav Demčák
Sdělil, že u bodu č. 23 je možný střet zájmu.
21. Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Dubá
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 435/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Dubá
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování 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)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

21

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce
nad Nisou
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 436/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad
Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování:
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
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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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

22

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Majetkoprávní operace – darování
1. pozemku v k. ú. Koberovy
2. pozemku v k. ú. Hejnice
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 437/21/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1. pozemku v k. ú. Koberovy
2. pozemku v k. ú. Hejnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování 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. darování 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. 17182072/2020 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
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českých), pozemek zastavěn stavbou chodníku ve vlastnictví města
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

23

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k
pozemku v k. ú. Semily
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 438/21/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v
k. ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
neuplatnění 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, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

24

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

25. 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)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 439/21/ZK
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)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
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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,
předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to: části p. p. č. 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, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

25

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. (64.) Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 440/21/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru části p. p. č. 3054 o výměře 8 m2, nově označené jako st. p. č. 7066,
zastavěná plocha a nádvoří, a části p. p. č. 3054 o výměře 44 m2, nově označené jako p.
p. č. 3054/4, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených geometrickým
plánem č. 6631-337/2021 ze dne 6. 10. 2021, nacházející se v k. ú. Jablonec nad Nisou,
obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od statutárního města
Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou, IČO
00262340, hodnota daru podle účetní evidence činí 15.760,88 Kč (slovy: patnáct tisíc
sedm set šedesát korun českých, osmdesát osm haléřů), na předmětných pozemcích se
nachází bezbariérový přístup do budovy školy (výtah) a parkovací místa,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Vyšší odborné škole
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, se
sídlem Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 60252511, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

26

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (26.) Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v k. ú. Liberec
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 441/21/ZK
Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v k. ú. Liberec
Zastupitelstvo 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, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

27

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (27.) Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Ing. Vladimír Boháč, předseda výboru tělovýchovy a sportu
Informoval, že výbor tělovýchovy a sportu projednal body č. 27, 29, 53, 54 a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
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Mgr. Jaromír Dvořák, předseda výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanost
Informoval, že výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti projednal příslušné body a
doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Ing. Petr Beitl, předseda výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Informoval, že výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu projednal příslušné body a
doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 442/21/ZK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 11. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

28

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (53.) Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu město Turnov
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Ing. Hocke
Upozornil u bodu č. 53 na opravu v usnesení ve výroku povoluje se za b): prominutí
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 443/21/ZK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu město Turnov
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
a) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci
Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u
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projektu „Technické zhodnocení povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové
škole a Střední odborné škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“, ve výši
249.879,40 Kč, tj. 96 % odvodu,
b) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci
Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u
projektu „Oprava sportovního povrchu na hřišti při ZŠ 28. října v Turnově“, ve výši
480.000 Kč, tj. 96 % odvodu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 11. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

29

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (54.) Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále FK SLOVAN Hrádek nad Nisou
1910 z. s.
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 444/21/ZK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.
s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci FK
SLOVAN Hrádek nad Nisou, IČO: 43226132, se sídlem Rynoltická 333, 463 34 Hrádek nad
Nisou, ve výši 80.100 Kč, tj. ve výši 100 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 11. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

30

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (29.) Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Svazku obcí Novoborska na
projekt Údržba Lužickohorské magistrály
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Ing. Sviták
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Sdělil u tohoto bodu střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 445/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Svazku obcí Novoborska na projekt
Údržba Lužickohorské magistrály
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300.000 Kč žadateli Svazek
obcí Novoborska, IČO: 68955057, se sídlem Náměstí Míru 1, 47301 Nový Bor, na projekt
„Údržba Lužickohorské magistrály“, číslo akce 04804994104,
schvaluje
znění 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení uzavírané smlouvy k
podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

31

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. (30.) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery
společnosti IQLANDIA, o.p.s. na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 446/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery společnosti
IQLANDIA, o.p.s. na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 / Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, do výše 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,
schvaluje
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znění 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3333/2021 k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

32

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

33. (31.) 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.
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 447/21/ZK
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.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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:
1. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04811750000 s názvem Podpora specifické
primární prevence, ve výši 200.000 Kč,
2.

zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce 04812640000 s názvem MAJÁK
o.p.s. Liberec – Krizová intervence 2021, ve výši 200.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí 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,
schvaluje
znění 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
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
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2.

investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje pro rok 2021,
Termín: 26. 11. 2021
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.
Termín: 31. 10. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

33

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. (32.) 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
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Vladimír Stříbrný, předseda výboru zemědělství a životního prostředí
Informoval, že výbor zemědělství a životního prostředí projednal body č. 32, 33, 34, 35 a
doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 448/21/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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,
rozhoduje
1. o poskytnutí 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
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výdajů (%)
Obec
Radvanec

46750690

VHS Turnov
(Benecko)

Antonína
492959934 Dvořáka 287,
511 01 Turnov

2.

č.p. 75, 473 01
Radvanec

Radvanec, prodloužení
stoky C1 - splašková
kanalizace (etapa III)
Benecko – obnova
vodovodního přivaděče
Bátovka - Mrklov

splašková
kanalizace - 75
m
vodovodní
přivaděč B –
1417 m

951.514,95 /
70 %
2.000.000 /
51,674 %

o poskytnutí 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

IČ

Adresa/sídlo

Město
Osečná

Svatovítské nám.
0026306
105, 463 52,
1
Osečná

Obec
Radvanec

4675069 č.p. 75, 473 01
0
Radvanec

Obec Světlá
pod
Ještědem

č.p. 48, 463 43
0026319
Světlá pod
2
Ještědem

Název projektu

Parametry

délka
vybudované
kanalizace –
stoky B1 186 m
Radvanec,
splašková
prodloužení stoky C1 kanalizace –
- splašková kanalizace 36,5 m
hydrogeologic
Světlá pod Ještědem ký vrt č. 3 – 1
posílení vodních
ks; hloubka
zdrojů II. fáze, vrt č. 3
vrtu – 80 m
Osečná - kanalizace
II. etapa, dostavba
stoky B1

Dotace
v max. výši
(Kč) / podíl
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)
986.593,93 /
54,63 %

399.894,55 /
60,45 %
83.302,60,43 %

schvaluje
1. Smlouvu 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)“, č.
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“, č. OLP/3040/2021,
2.

Smlouvu 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“, č. OLP/3305/2021,
b) Obcí Radvanec, č. p. 75, 473 01 Radvanec, IČ 46750690, na projekt pod názvem
„Radvanec, prodloužení stoky C1 - splašková kanalizace“, č. OLP/3302/2021,
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“, č. OLP/3291/2021
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a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na
rok 2021,
Termín: 30. 11. 2021
2. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje po jejich schválení v zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

34

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

35. (33.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/21 individuální dotace příjemci Povodí Labe s. p.
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.

VÝSLEDEK: byl přijat

rozhodnutí o poskytnutí

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 449/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace příjemci Povodí Labe s. p.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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,
rozhoduje
o poskytnutí 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“,
schvaluje
smlouvu 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
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1.

2.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na
rok 2021,
Termín: 30. 11. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství k podpisu Václavu Židkovi, členovi
rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství, po jejím
schválení v zastupitelstvu kraje.
Termín: 15. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

35

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (34.) Změny dotačních programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast 8. Životní prostředí a zemědělství
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál a upozornil na změnu v programu 8.3.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 450/21/ZK
Změny dotačních programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 8.
Životní prostředí a zemědělství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změny 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.

4.

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,
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, zajistit další činnosti vedoucí k vyhlášení programů v roce 2022.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

36

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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37. (35.) Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje
2021 - 2030 a Akční plán 2021 - 2023
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál a sdělil, že k tomuto bodu byla před jednáním zastupitelstva
kraje provedena prezentace. Poděkoval úředníkům, kteří se podíleli na tomto dokumentu.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 451/21/ZK
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021 2030 a Akční plán 2021 - 2023
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
strategické dokumenty Libereckého kraje „Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Libereckého kraje 2021 - 2030“ a „Akční plán environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021 - 2023.“
HLASOVÁNÍ Č.:

37

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (36.) Navýšení závazku spolufinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce
III. NP domu B“
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Mgr. Josef Horinka, předseda výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova
Informoval, že výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova projednal body
č. 36, 37, 51, 52, 50 c), f) a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 452/21/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP
domu B“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) navýšení 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 rozložení v letech 2021 až 2022,
b) snížení 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
rozložení v letech 2021 až 2022
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a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2023
HLASOVÁNÍ Č.:

38

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

39. (37.) Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Josef Chuchlík, předseda výboru dopravy
Informoval, že výbor dopravy projednal body č. 37, 44 – 49, 55 a doporučuje je zastupitelstvu
kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 453/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/294 Rokytnice
nad Jizerou“ Libereckým krajem do výše 75.220.000 Kč a jeho rozložení v letech
2022 až 2024 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z
Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše
129.880.000 Kč a jeho rozložení 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, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2022
HLASOVÁNÍ Č.:

39

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. (39.) Dodatek č. 1 k č. OLP/1509/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 7.2
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 454/21/ZK
Dodatek č. 1 k č. OLP/1509/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 7.2
Zastupitelstvo kraje po projednání
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,
rozhoduje
1. o změně termínu realizace projektu „Oprava fasády Kavárny Union“ z 15. 11. 2021 na
30. 6. 2022, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 3. 12. 2021 na 19. 8.
2022,
2. o změně závazných parametrů projektu „Oprava fasády Kavárny Union“ z těchto:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Oprava fasády

m2

1000

na tyto nové:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Oprava fasády

m2

800

schvaluje
dodatek 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 termínu realizace a vyúčtování projektu
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
2.

Termín: 30. 11. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/1509/2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana,
řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 30. 11. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:
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40

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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41. (40.) Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu – Občanské sdružení Větrov,
z.s.
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
M. Půta
Doplnil, že tato akce byla zrušena jeden den před konáním akce.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 455/21/ZK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu – Občanské sdružení Větrov, z. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 12. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

41

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (41.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/21 – úprava v kapitole 917 07 –
Transfery – zapojení plateb z přestupku a poskytnutí finančního daru
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 456/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery
– zapojení plateb z přestupku a poskytnutí finančního daru
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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,
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c)

2.

z titulu převodu finančních prostředků z depozitního účtu z akce odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu z minulých let ve výši 791 Kč,
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,

3.

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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2021.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

42

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

43. (42.) 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
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál. Požádal o opravu po projednání a pověřil vysvětlením Mgr.
Šebkovou.
Diskuze
Mgr. Šebková
Vysvětlila důvod úpravy materiálu, neboť u jedné organizace, která podala žádost. Byla
žádost špatně pochopena a tudíž rada kraje schválila, že poskytovatel obdržel částku ve výši
100.000 Kč, ale poskytovatel žádal částku ve výši 1.700.000 Kč. Finanční částky Liberecký
kraj stáhl a znovu byly všem poskytovatelům částky rozděleny. Proto požádala o jeho
odsouhlasení v této upravené podobě.
Mgr. Tulpa
Požádal o odsouhlasení upraveného materiálu.
Mgr. Dvořák, předseda návrhové komise
Sdělil, že předložené změny budou upraveny tak, jak má předloženo. Vznesl dotaz, kdo je
v tomto státě zodpovědný za to, že finanční prostředky přišly v této době. Organizace
nestihnou finanční prostředky vyčerpat a budou je vracet.
Mgr. Šebková
Odpověděla, že odpovědné je MPSV.
Mgr. Tulpa
Doplnil, že po dnešním zasedání zastupitelstva kraje byli požádáni všichni poskytovatelé, aby
vrátily smlouvy a po jejich podpisech do konce tohoto týdne budou, co nejrychleji poslány se
správnou částkou a vráceny zase zpět. Souhlasil s Mgr. Dvořákem, že za dva měsíce vyčerpat
na nový příspěvek bude náročné.
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Ing. Hocke, předseda finančního výboru
Sdělil, že finanční výbor obdržel vysvětlení této problematiky od Mgr. Tulpy. Členové
finančního výboru přijali doplněné usnesení a doporučují zastupitelstvu kraje přijmout
navržené úpravy po projednání.
Ing. Weissová
Informovala, že sociální výbor se dlouhodobě zabývá touto situací a požádala o schválení
těchto úprav po projednání.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 457/21/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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,
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) vzorový Dodatek 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 r. 2021,
rozhoduje o
1) poskytnutí 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 49.140.810,11
Kč, níže uvedeným příjemcům na rok 2021 do výše:
Název

ADVAITA, z. ú.

AHC a.s.

AHC a.s.

IČ

Sídlo

Rumunská 14/6
Liberec IV-Perštýn
65635591 460 01 Liberec 1
Budějovická 778/3
Praha 4 - Michle
24160369 140 00 Praha 4
Budějovická 778/3
Praha 4 - Michle
24160369 140 00 Praha 4

Identifikátor
služby

Druh služby

Kofinancování
sociální služby v
Kč

6552817

odborné sociální
poradenství

429.374,00

4530859

domovy pro seniory

196.488,00

9450189

odlehčovací služby

150.000,00
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ALVALÍDA, z.s.

44224711

Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.

7234571

Buona Strada s.r.o.

4570243

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

26593980

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

65100654

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

65100654

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

65100654

Česká unie neslyšících, z.ú.

675547

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Déčko Liberec z.s.

68455232

DH Liberec, o.p.s.

27298523

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Diakonie Beránek z.s.

40233189

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad
Nisou

43464343
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73633992

Hanychovská 743/3
Liberec III-Jeřáb
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 III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6
Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6
Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
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 X-Františkov
460 10 Liberec 10
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
1. máje 868/11
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Komenského 616
Vrchlabí
543 01 Vrchlabí 1
5. května 193/2
Jablonec nad Nisou

5293571

denní stacionáře

198.000,00

9220832

domovy se zvláštním
režimem

656.640,00

7885329

denní stacionáře

129.000,00

3959325

raná péče

984.960,00

4823957

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

656.640,00

1656576

odlehčovací služby

246.240,00

2164863

odlehčovací služby

210.053,00

3852372

osobní asistence

804.969,00

5362299

odlehčovací služby

51.000,00

6806376

odlehčovací služby

210.053,00

7135154

osobní asistence

550.428,00

7559709

osobní asistence

1.279.387,00

9349276

osobní asistence

749.326,00

2480451

domovy pro seniory

81.330,00

6722018

pečovatelská služba

1.360.437,00

7665554

4756138

odlehčovací služby
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

5235056

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

246.346,00

5713240

terénní programy

576.839,00

6719009

odborné sociální
poradenství

362.851,00

9813481

odborné sociální
poradenství

686.618,00

3166608

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

554.000,00

7044506

chráněné bydlení

520.000,00

5231429

pečovatelská služba

960.496,00

3148048
3428319

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

106.000,00

187.543,00

164.160,00
100.000,00
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Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad
Nisou

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad
Nisou

Diecézní charita Litoměřice
Domov důchodců a dům s pečovatelskou
službou Zákupy, příspěvková organizace
Domov důchodců a dům s pečovatelskou
službou Zákupy, příspěvková organizace

DOMOV U SPASITELE středisko Husitské
diakonie

Domovy seniorů BeneVita s.r.o.

466 01 Jablonec nad
Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
73633992 Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
73633992 Nisou 1
Kosmonautů 2022
Předměstí
40229939 412 01 Litoměřice 1
Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy
71167463

5741111

pečovatelská služba

184.842,00

8492814

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

241.135,00

3632154

pečovatelská služba

152.495,00

3001174

domovy pro seniory

970.421,00

3555154

pečovatelská služba

249.185,00

3988103

domovy pro seniory

371.532,00

3055579

domovy se zvláštním
režimem

7826049

domovy pro seniory

415.895,00

1526260

pečovatelská služba

280.036,00

1226991

domovy se zvláštním
režimem

754.883,00

9314906

centra denních služeb

248.886,00

3069495

odlehčovací služby

594.464,00

4343228

odlehčovací služby

369.000,00

9543067

odborné sociální
poradenství

332.614,00

1297986

azylové domy

2925974

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

210.000,00

6790491

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

164.160,00

3146268

azylové domy

510.000,00

6940940

domovy pro seniory

506.467,00

9958898

azylové domy

574.560,00

8501960

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

147.808,00

7555345

terénní programy

120.175,00

8935632

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

246.346,00

Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy
71167463
Máchova 650
Frýdlant
464 01 Frýdlant v
73632791 Čechách
Radimovice 134
463 44 Sychrov
8207364

2.189.704,00

Radimovice 134
463 44 Sychrov
Domovy seniorů BeneVita s.r.o.
Dům penzion pro důchodce, příspěvková
organizace

8207364
Tyršova 1340
468 51 Smržovka
60254050

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

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

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol 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

1.300.000,00
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460 14 Liberec 14

MAREVA z.s.

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

MĚSTO CVIKOV

Město Železný Brod

Na Pískovně 657/24
Liberec XIVRuprechtice
1679198 460 14 Liberec 14
Generála Svobody
83/47
Liberec XIII-Nové
Pavlovice
25405080 460 01 Liberec 1
Náměstí Osvobození
63
Cvikov I
260410 471 54 Cvikov
náměstí 3. května 1
468 22 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

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

Návrat, o.p.s.

27323773

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

27283518

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
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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
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 III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

7734736

pečovatelská služba

566.330,00

4873800

osobní asistence

649.714,00

2700736

pečovatelská služba

135.859,00

2928724

pečovatelská služba

221.810,00

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

nízkoprahová denní
centra

1303151

noclehárny

1420566

terénní programy

90.000,00

1775589

terénní programy

20.000,00

2481915

nízkoprahová denní
centra

3822869

noclehárny

5918012

azylové domy

9860755

terénní programy

6224406

4501907

azylové domy
sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

3910140

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

493.958,00

5063729

terénní programy

115.368,00

6374958

8054292

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním

79.500,00

180.000,00

105.000,00

50.000,00

320.000,00

30.000,00

750.000,00

150.000,00

197.583,00

147.610,00
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==================================================================
postižením

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

Obec Horní Branná

Oblastní charita Jičín

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou,
příspěvková organizace

Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
26636328 460 05 Liberec 5
Horní Branná 262
512 36 Horní
Branná
275735
Na jihu 553
Nové Město
73633755 506 01 Jičín 1
Žitavská 670
463 34 Hrádek nad
Nisou
71177248

8791447

odborné sociální
poradenství

145.141,00

7177985

pečovatelská služba

227.577,00

2584331

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

296.375,00

5475959

1273599

pečovatelská služba
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

2049573

osobní asistence

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

pečovatelská služba

471.347,00

6732891

azylové domy

828.000,00

8170444

azylové domy

32.000,00

8788790

domovy pro seniory

3.741.967,11

4493554

pečovatelská služba

55.453,00

8609487

domovy pro seniory

671.901,00

3625295

domovy pro seniory

1.802.210,00

6836867

pečovatelská služba

634.290,00

7901485

pečovatelská služba

460.257,00

2308616

domovy se zvláštním
režimem

621.000,00

3732526

domovy pro seniory

Bezručova 503
463 31 Chrastava
Přístav 3V, z. ú.

6627421

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.

27010031

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

26671468

Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace

72745339

Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace

72745339

Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace

72745339

Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace

72745339

Sociální služby města Doksy, příspěvková
organizace

48282910

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

Na Perštýně 352/33
Liberec IV-Perštýn
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
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Panská 199
472 01 Doksy

138.632,00

90.000,00

2.301.071,00

Panská 199
472 01 Doksy
48282910
Pražská 273
Mimoň I
48282901 471 24 Mimoň
Pražská 273
Mimoň I
48282901 471 24 Mimoň
B. Egermanna 950
473 01 Nový Bor
75143861
Bavlnářská 523
Podmoklice
854930 513 01 Semily
Bavlnářská 523
Podmoklice
854930 513 01 Semily

1.641.397,00
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Sociální služby Semily, příspěvková
organizace

854930

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

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
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Horní Rokytnice 590
512 44 Rokytnice
nad Jizerou 1

3949768

pečovatelská služba

169.130,00

5968921

odlehčovací služby

60.000,00

7253089

pečovatelská služba

428.538,00

5227172

chráněné bydlení

870.000,00

5773192

pečovatelská služba

241.773,00

1

3368051

odlehčovací služby

150.000,00

1

4234054

domovy pro seniory

650.644,00

1

8719331

pečovatelská služba

671.531,00

1

9274680

domovy se zvláštním
režimem

156.600,00

1

9313088

centra denních služeb

49.000,00

3781224

Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace

854883

Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace

854883

Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace

854883

Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace

854883

Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace

854883

Celkem

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
28. října 812
Turnov
511 01 Turnov

Počet služeb

108

49.140.810,11

2) o neposkytnutí 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

Vlčí vrch 323
DH Liberec, o.p.s.
27298523 Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
DH Liberec, o.p.s.
27298523 Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15
Skálova 415
FOKUS Turnov, z.s.
49295101 Turnov
511 01 Turnov 1
Skálova 415
FOKUS Turnov, z.s.
49295101 Turnov
511 01 Turnov 1
Palachova 504/7
Rytmus Liberec, o.p.s. 27322793 Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
Na Návsi 44
Spokojený domov,
Veselá
29043913
o.p.s.
295 01 Mnichovo
Hradiště
nám. Českých bratří 36/1
Společnost Dolmen,
27291049 Liberec V-Kristiánov
z.ú.
460 05 Liberec 5

Identifikátor
služby
2718583

Druh služby
sociálně terapeutické
dílny

5793673osobní asistence

Důvod vyřazení
Jiný zdroj
financování
Jiný zdroj
financování

4661168

sociálně terapeutické
dílny

Jiný zdroj
financování

7471836

podpora samostatného
bydlení

Jiný zdroj
financování

2527518sociální rehabilitace

Jiný zdroj
financování

7143232osobní asistence

Jiný zdroj
financování

4353078

podpora samostatného
bydlení

Jiný zdroj
financování

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje na rok 2021,
Termín: 30. 11. 2021
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
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hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2021,
Termín: 30. 11. 2021
3) 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.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

43

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (43.) 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.
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Bc. Mlejnková, předsedkyně výboru zdravotnictví
Výbor zdravotnictví projednal tento materiál i ostatní body předkládané rezortem
zdravotnictví a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění. Poděkovala
za akcie, které byly rozděleny mezi Liberecký kraj a Města Jilemnice a Semily.
Diskuze
M. Půta
Ukázal všem akcie, které Liberecký kraj nyní obdržel.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 458/21/ZK
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.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši
23.435.468,22 Kč, a to
a) specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 335.468,22 Kč,
2.

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
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4.120.702,06 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

44

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

45. (44.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 331/21 - navýšení příjmů a navýšení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor silničního hospodářství; platby věcných
břemen
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 459/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 331/21 - navýšení příjmů a navýšení výdajů v
kapitole 914 06 – Působnosti, odbor silničního hospodářství; platby věcných břemen
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

45

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

46. (45.) 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“
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 460/21/ZK
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“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

46

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (46.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 333/21 – snížení výdajů v kapitole 920
06 a navýšení výdajů v kapitole 913 06 na zimní údržbu
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 461/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 333/21 – snížení výdajů v kapitole 920 06 a
navýšení výdajů v kapitole 913 06 na zimní údržbu
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

47

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

48. (47.) Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 462/21/ZK
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)
Zastupitelstvo 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, zveřejnit
aktualizaci dokumentu „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace
2021)“ na webu kraje.
Termín: 31. 12. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

48

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

49. (48.) 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
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 463/21/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 327/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 3.000.000 Kč,
a) dle smlouvy č. OLP/3865/2017 za kompenzaci autobusové dopravy ve výši 319.113
Kč,

2.

b) z vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2020 od společnosti KORID LK, spol. s r.o.
ve výši 700.952 Kč,
c) z vyúčtování záloh drážních dopravců ve výši 1.979.935 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti na akci
„KORID LK, spol. s r.o.“ o částku 3.000.000 Kč,

rozhoduje
o navýšení 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,
schvaluje
dodatek 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
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o
přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace,
Termín: 05. 11. 2021
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4042/2020 k podpisu hejtmanovi,
Termín: 15. 11. 2021
3. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na
rok 2021.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

49

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Strana 53 z 68

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 10. 2021

50. (49.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/21 – navýšení příjmů kraje a
navýšení výdajů v kapitole 914 21 - Působnosti, odbor dopravní obslužnosti; dopravní
obslužnost
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 464/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 21 - Působnosti, odbor dopravní obslužnosti; dopravní obslužnost
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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)
f)

z vyúčtování záloh autobusových dopravců ve výši 2.769.682 Kč,
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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

50

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

51. (50.) Písemné informace
Předkladatel: členové rady kraje
Diskuze
M. Půta
Poděkoval za předložení písemné informace e) a taky poděkoval ministru Brabcovi, za práci
kolem Turówa.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 465/21/ZK
Písemné informace
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a)

Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 8. 9. 2021
do 5. 10. 2021,
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje a na
14. mimořádném zasedání rady kraje,
c)
Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní
akademie Česká Lípa“,
d)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021.
e)
Poděkování Libereckému kraji za iniciativu s negativními dopady těžby v
hnědouhelném dole Turów
f)
Zpráva o ukončení realizace projektu "Školy bez bariér - Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o."
g)
Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje za
období listopad 2020 - duben 2021 - případné dopady navrhované optimalizace
okruhů
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
písemné informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 8. 9. 2021 do 5.
10. 2021,
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje a na 14.
mimořádném zasedání rady kraje,
c) Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní
akademie Česká Lípa“,
d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021,
e) Poděkování Libereckému kraji za iniciativu s negativními dopady těžby v hnědouhelném
dole Turów,
f)

Zpráva o ukončení realizace projektu "Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná
škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o.",
g) Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje za období
listopad 2020 - duben 2021 - případné dopady navrhované optimalizace okruhů.
HLASOVÁNÍ Č.:

51

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

52. (51.) Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova
– obec Ždírec
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 466/21/ZK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec
Ždírec
Zastupitelstvo kraje po projednání
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bere na vědomí
žádost obce Ždírec o změnu termínu realizace v projektu „Obnova herních prvků na dětském
hřišti“,
mění
část usnesení č. 270/21/ZK ze dne 22. 6. 2021 v části termín realizace projektu „Obnova
herních prvků na dětském hřišti“ příjemce obec Ždírec, č. p.7, 47201 Ždírec, IČ 00673463, z
původního termínu realizace 1. 5. 2021 – 31. 12. 2021 na nový termín realizace 1. 5. 2021 –
30. 9. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce
dotace obec Ždírec o změně v projektu.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

52

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

53. (52.) Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z programu 2.5 Dotačního
fondu – Martin Skalník
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 467/21/ZK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z programu 2.5 Dotačního fondu –
Martin Skalník
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Martina Skalníka, DiS., se sídlem J. K. Tyla 146/3, 466 05 Jablonec
nad Nisou, IČ: 05751675, o zrušení a změnu závazného parametru projektu „MASK Gear marketingové a komunikační zázemí značky“, na jehož realizaci byla schválena dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 234/20/ZK ze dne 23. 6.
2020,
rozhoduje
o zrušení závazného parametru „Účast na veletrzích v Praze – ks - 2“ a navýšení původního
parametru „Účast na veletrhu/akci – ks - 1“ na nový „Účast na veletrhu/akci – ks - 2“ u
projektu „MASK Gear - marketingové a komunikační zázemí značky“,
schvaluje
znění dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/2008/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Martinem Skalníkem, DiS., se sídlem J. K. Tyla
146/3, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 05751675, a Libereckým krajem, jehož předmětem je
zrušení a změna závazného parametru projektu „MASK Gear - marketingové a komunikační
zázemí značky“
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

53

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

54. (55.) Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí
(bývalá LDN)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Tulpa
Sdělil, že v materiálech členové zastupitelstva kraje obdrželi vysvětlení tohoto materiálu.
Vysvětluje se potřebnost tohoto materiálu a je také uveden závěr jeho samotného.
Ing. Hocke
Zeptal se, proč nebyla jistina složena dříve.
Ing. Miklík
Vysvětlil, že důvodem byl rozpor v územním plánu.
Mgr. Tulpa
Liberecký kraj si vyžádal stanovisko města Jablonného v Podještědí. Město Jablonné v P.
výrazně podporuje tento materiál, a to především k dopadu do území. Zvýšení zaměstnanosti
a pracovního vytížení.
M. Půta
Vysvětlil, že v roce 2018 kupoval tento objekt Liberecký kraj od KNL. Kupoval se v době,
kdy se LDN stěhovala do Frýdlantu. Připravuje se rozšíření velké kapacity ve Velkých
Hamrech.
Ing. Volfová
Sdělila, že se u tohoto materiálu zdrží při hlasování. Vysvětlovala důvod i na výboru
finančním. Toto zařízení by se mělo přestěhovat a je tam 6 vozíčkářů. Bude ráda, když bude
zřízen stacionář, jak již bylo sděleno.
Mgr. Tulpa
Sdělil, že toto zařízení v České Lípě může zůstat, protože když se ukáže, že je potřeba, tak
zařízení bude moci pokračovat.
Ing. Volfová
Uvedla, že zařízení není nyní v dobrém technickém stavu. Zařízení by zřejmě potřebovalo
větší rekonstrukci. Větší investice jsou směřovány do východnější části kraje.
Mgr. Tulpa
Souhlasí, že zařízení není v dobrém technickém stavu.

Strana 57 z 68

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 10. 2021

M. Půta
Sociální oblast je více městská než krajská záležitost.
Ing. Volfová
Požádala o rozvoj stacionáře. Město Česká Lípa dává hodně finančních prostředků do sociální
oblasti.
M. Půta
Požádal Mgr. Tulpu, aby se sešel s Ing. Volfovou a vyřešili spolu tuto problematiku.
Bc. Mlejnková
Vysvětlila, že jako starostka Semil, se musí také snažit ufinancovat sociální oblast na
Semilsku. Ze svého rozpočtu investují nemalé částky do těchto oblastí.
M. Půta
Sdělil, že plno příspěvků je pravdivých. Systém financování je nastaven nesmyslně. MPSV
nechce navyšovat příspěvky od klientů, což je taky špatné pro zřizovatele. Na druhou stranu
je i celá řada obcí, které nic nepřispívají a potom chtějí své občany do těchto ústavů
umisťovat.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 468/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá
LDN)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace Denní a pobytové sociální
služby, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO 48282961, a to st. p. č. 471/1 o
výměře 2253 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné v Podještědí,
č. p. 366, obč. vyb., st. p. č. 471/2 o výměře 75 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí
je stavba Jablonné v Podještědí, č. p. 367, obč. vyb., st. p. č. 471/3 o výměře 57 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 471/4 o výměře 57 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 476 o výměře
755 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné v Podještědí, č.p. 368,
obč. vyb., st. p. č. 665 o výměře 131 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, garáž, p. p. č. 1054 o výměře 1442 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č.
1059/1 o výměře 1344 m2, trvalý travní porost, p. p. č. 1059/2 o výměře 1884 m2, trvalý
travní porost, nacházejících se v k. ú. Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí,
evidovaných na listu vlastnictví č. 1257 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec (dále jen „Nemovitosti“), obchodní korporaci SC Jablonné
s.r.o., se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, 154 00 Praha 5, IČO 10760709, za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 1384/2019 ze dne 30. 5. 2019 ve výši 9.170.000 Kč
(slovy: devět milionů sto sedmdesát tisíc korun českých), s následujícím závazným způsobem
využití Nemovitostí a podmínkami s tím spojených:
1. nabízené Nemovitosti lze využít k poskytování sociálních služeb a to v tomto minimálním
rozsahu: celková kapacita pobytového zařízení bude činit 100 lůžek domova sociální péče pro
cílové skupiny v rozsahu 40 lůžek Domova pro seniory ve smyslu § 49 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) s cílovou
skupinou od 60. let věku; 40 lůžek Domova se zvláštním režimem ve smyslu § 50 Zákona,
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kdy 20 lůžek bude vyčleněno pro cílovou skupinu osob se závažným duševním onemocněním
– SMI (Serious/severe Mental Illness) ve věku od 30. let; 10 lůžek Domova pro osoby se
zdravotním postižením ve smyslu § 48 Zákona; a 10 lůžek Odlehčovací služby v pobytové
formě ve smyslu § 44 Zákona, kdy podmínkou je dodržení materiálně technického standardu
pro pobytové sociální služby pro všechny provozované sociální služby a to v rámci
rekonstrukce nebo nové výstavby,
2. kolaudace zařízení by měla proběhnout nejpozději do 31. 12. 2025,
3. získání oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) na všechny definované
kapacity sociálních služeb (lůžka) nejpozději do konce února 2026,
4. započetí poskytování sociálních služeb na základě registrace nejpozději do 6 měsíců od
obdržení rozhodnutí o registraci,
5. minimální doba zajištění poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu
lůžek (viz. bod 1.) bude 15 let od zahájení poskytování sociálních služeb, resp. od zahájení
provozu zařízení. Pokud by kupující nesplnil tento závazek, resp. provozování domova
sociálních služeb, bude ve smlouvě vyhrazeno právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 20% z
kupní ceny. Smluvní pokutou budou vázány rovněž i třetí osoby,
6. kupní smlouva bude obsahovat ujednání týkající se předkupního práva Libereckého kraje
(prodávajícího) na dobu 15 let, kdy v případě zamýšleného prodeje areálu bude muset
kupující nabídnout areál ke koupi Libereckému kraji (prodávajícímu) a to za cenu uvedenou v
kupní smlouvě, která by byla navýšena o prokazatelné investice vložené do areálu ze strany
kupujícího, kdy tyto investice by byly stanoveny znaleckým posudkem. Toto ujednání by
bylo sjednáno jako věcné právo, které působí i vůči právním nástupcům kupujícího.
Předkupní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí,
7. v případě pronájmu, výpůjčky atd. Nemovitostí třetí osobě, zaváže se kupující, že tyto
závazky smluvně zajistí v těchto smlouvách, zejména dobu provozu areálu v požadovaném
standardu, zajištění poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu lůžek
(viz. bod 1.),
8. podmínkou pro kupujícího je závazek poskytnutí jistiny ve prospěch Libereckého kraje
(prodávajícího), poskytnuté nejpozději do 5 pracovních dní před projednáním prodeje v
orgánech Libereckého kraje, v celkové výši 1,5 mil. Kč, která bude kupujícímu postupně
vrácena po splnění:
a) do 7 měsíců od podpisu kupní smlouvy podá kupující projektovou dokumentaci s
podmínkou dodržení minimálního rozsahu lůžek pro sociální služby dle bodu 1. i na příslušný
stavební úřad k vydání stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu. Po
předložení potvrzení od příslušného stavebního úřadu o převzetí příslušné projektové
dokumentace, vrátí prodávající kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v
termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet
uvedený kupujícím,
b) do 7 měsíců od podané příslušné projektové dokumentace na stavební úřad obstará
kupující pravomocné stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu. Po předložení
platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem, vrátí prodávající
kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
c) předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem (např.
kolaudační souhlas nebo jiné opatření stavebního úřadu), kterým bude osvědčeno dokončení
stavebních prací a povolení užívání zařízení v rozsahu předložené projektové dokumentace na
příslušný stavební úřad dle předchozího bodu a) nejpozději do 24 měsíců ode dne předložení
platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem dle předchozího bodu
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b). Po předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem, vrátí
prodávající kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději
do 30 kalendářních dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
9. pokud marně uplyne lhůta 3 měsíců od termínů stanovených dle bodu 8. a), b), c) a
kupující přes písemné upozornění a výzvu Libereckého kraje (prodávajícího), nepředloží
příslušné potvrzení nebo požadovaný dokument, část jistiny ve sjednané výši uvedené v
příslušných bodech 8. a), b), c), se kupujícímu nevrací,
10. Liberecký kraj deklaruje, že kapacity uvedené v bodu 1. budou zařazeny do základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje,
11. podmínky účelového využití nabízených Nemovitostí budou obsahem kupní smlouvy
uzavírané s kupujícím
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
HLASOVÁNÍ Č.:

54

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

55. (56.) Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál, kde je střednědobý výhled rozpočtu podrobně popsán.
Poděkoval ekonomickému odboru za jeho zpracování.
Diskuze
M. Půta
Poděkoval za zpracování materiálu a požádal o podporu materiálu.
Ing. Hocke
Konstatoval, že výbor finanční doporučil tento materiál ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 469/21/ZK
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit Střednědobý výhled rozpočtu
Libereckého kraje na období let 2022 – 2025 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 16. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

55

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

56. (58.) Informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České republiky a
vládou Polské republiky o spolupráci při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném
dole Turów
Předkladatel: Martin Půta
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Představil projednávaný materiál.
Diskuze
V. Židek
Doplnil, že sankce za nedodržení předběžného opatření pro Polský důl je 12 mil. Kč denně,
což není vysoká sankce, která by těžbu v dole ohrožovala.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 470/21/ZK
Informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské
republiky o spolupráci při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném dole Turów
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské
republiky o spolupráci při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném dole Turów,
konstatuje
že urychlené uzavření mezivládní dohody považuje nadále za nejvýhodnější řešení problému,
které je v nejlepším zájmu všech obyvatel příhraničních oblastí České republiky i Polské
republiky,
vyzývá
ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka k
obnovení jednání o dokončení uvedené mezivládní smlouvy v nejbližším možném termínu
tak, aby ji následně bylo možné co nejdříve předložit vládě České republiky a vládě Polské
republiky ke schválení
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, informovat o přijetí tohoto usnesení ministra životního prostředí,
ministra zahraničních věcí, předsedu vlády České republiky a předsedu vlády (rady ministrů)
Polské republiky.
Termín: 05. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

56

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

57. (59.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/21 – úprava v kapitole 931 01 –
Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace Obci Svojkov
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Dvořák
Sdělil, že město Nový Bor zaplatilo technickou bezpečnostní dokumentaci na všechny 4
soustavy rybníků včetně kachního. V závěru dokumentu je napsáno, že dno rybníka
neznamenalo ohrožení pro život lidí. Vysvětlil, že příčinou byla náhlá povodeň. Poděkoval
Libereckému kraji za poskytnutí finanční podpory obci Svojkov. Další kroky budou
pokračovat a město Nový Bor se další účasti nevzdává.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 471/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový
fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace Obci Svojkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč Obci Svojkov, IČO 00831689, se sídlem
Svojkov 12, 471 53 Svojkov na projekt: “Oprava poškozené hráze Kachního rybníka v Obci
Svojkov“,
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 352/21, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši
200.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 200.000 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 200.000 Kč jako účelová dotace Obci
Svojkov, IČO 00831689, se sídlem Svojkov 12, 471 53 Svojkov na projekt: “Oprava
poškozené hráze Kachního rybníka v Obci Svojkov“,
2) smlouvu č. OLP/3504/2021 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Obci Svojkov, IČO 00831689, se sídlem Svojkov 12,
471 53 Svojkov
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje
k podpisu,
Termín: 30. 11. 2021
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, zajistit aktualizaci stávajícího rozpočtu LK na
rok 2021.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

57

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

58. (60.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/21 – poskytnutí finančního daru
KNL, a.s., úpravy v kapitole 931 01
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 472/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/21 – poskytnutí finančního daru KNL,
a.s., úpravy v kapitole 931 01
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/21, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový fond,
odbor kancelář hejtmana, snižují výdaje specifického ukazatele Nouzový stav 2020 – 2021
II., Krizová situace 2021 (mimo povodní) o částku 565.000 Kč a současně se navyšují výdaje
na nově zřízeném specifickém ukazateli Finanční dar – určování nových mutací viru SARSCoV-2 o částku 565.000 Kč určený pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., IČO 272 83 933, se
sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 565.000 Kč Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO:
27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, v souvislosti s
určováním nových mutací viru SARS-CoV-2
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

58

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

59. (61.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/21 – úpravy kapitoly 917 09
Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 473/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/21 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery,
912 09 Účelové příspěvky PO
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09 –
Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů zaměřených
na řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 40.000 Kč a navyšují výdaje v
kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK –
Konference operátorů IZS LK 2021-7. ročník v celkové výši 40.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

59

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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60. (62.) Poskytnutí investiční dotace městu Vysoké nad Jizerou na projekt
„Železobetonové konstrukce nového pavilonu E Ústavu chirurgie ruky a plast. chirurgie
Vysoké n. J.“
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 474/21/ZK
Poskytnutí investiční dotace městu Vysoké nad Jizerou na projekt „Železobetonové
konstrukce nového pavilonu E Ústavu chirurgie ruky a plast. chirurgie Vysoké n. J.“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu Vysoké nad
Jizerou se sídlem Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČO:
00276294, ve výši 4.000.000 Kč na projekt „Železobetonová konstrukce nového pavilonu E
Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou“,
vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace mezi Libereckým krajem a městem
Vysoké nad Jizerou na projekt „Železobetonová konstrukce nového pavilonu E Ústavu
chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou“,
schvaluje
smlouvou č. OLP/3485/2021 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a městem Vysoké nad Jizerou, se sídlem Náměstí Dr. Karla
Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČO: 00276294
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpisy
smlouvy.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

60

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

61. (63.) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál, přičemž požádal M. Půtu, aby ještě jednou ukázal dvě
akcie, které Liberecký kraj koupil od Města Semil a od Města Jilemnice.
Diskuze
Bc. Mlejnková
Sdělila za klub SLK, že nominace je uvedena v materiálu, a klub SLK nominoval MUDr.
Richarda Lukáše.
M. Půta
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Znovu vysvětlil tak, jak tomu bylo na jednání předsedů klubů, kde nebyla plná účast.
Nominace souvisí s počty, kdy je nově akcionářem město Frýdlant. Sdělil, že do konce roku
bude na své místo rezignovat. Vysvětlil výpočty, které jsou uvedeny v materiálu. Nominace
do představenstva nemocnic jsou v gesci dohod mezi nemocnicemi.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 475/21/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se
sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 4. 11. 2021,
deleguje
Mgr. Vladimíra Richtera, člena Rady Libereckého kraje, řízení resortu zdravotnictví, ve
smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako
zástupce kraje na valnou hromadu společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 4. 11. 2021,
navrhuje
jako zástupce Libereckého kraje:
a) MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D.,
, v dozorčí radě společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465,
514 01 Jilemnice,
b) Ing. Pavla Marka,
v představenstvu společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
c) Ing. Renatu Hrnčířovou,
ve výboru pro audit společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, aby na jednání
valné hromady společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, dne 4. 11. 2021, zastupoval Liberecký kraj a hlasoval pro navržená usnesení valné
hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 04. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

61

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

62. (65.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/21 – úprava v kapitole 917 05
Transfery, Sanace výpadku zdrojů z individuálních projektů, prostředky kapitoly 313 MPSV
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
D. Weissová
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Sdělila, že výbor sociálních věcí tento materiál podporuje a doporučuje zastupitelstvu kraje
jeho schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 476/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery,
Sanace výpadku zdrojů z individuálních projektů, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/21, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na zajištění mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s mimořádnou situací v
souladu s § 104, odst. 3, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
které Liberecký kraj obdrží na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu (ze dne 7. 10. 2021), kterým se:
a) navyšují příjmy kraje o částku 47.794.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši
47.794.000 Kč, určené na financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z
prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro jednotlivé poskytovatele
sociálních služeb,
2) vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2021,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s
mimořádnou situací v souladu s § 104, odst. 3, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v
úhrnném objemu 40.870.678 Kč, níže uvedeným příjemcům na rok 2021 do výše:
Název poskytovatele

IČO

Sídlo

27322793

Palachova 504/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

DH Liberec, o.p.s.

Identifikátor
(registrační č.
služby)

Druh služby

2527518

sociální
rehabilitace

27298523

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15

2718583

sociálně
terapeutické
dílny

FOKUS Liberec, o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15

3596108

podpora
samostaného
bydlení

Společnost DOLMEN, z.
ú.

27291049

nám. Českých bratří 36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

4353078

podpora
samostaného
bydlení

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Fokus Liberec o.p.s.

46749411

DH Liberec, o.p.s.

27298523

FOKUS Semily, z. s

22871080

Rytmus Liberec, o.p.s
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Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15
Nad Školami 480
513 01 Semily

4661168

5563434

sociálně
terapeutické
dílny
sociálně
terapeutické
dílny

Název služby

Rytmus Liberec,
o.p.s.
Domov pro
mentálně
postižené v
Liberci Harcově, o.p.s.
FOKUS Liberec
občanské
sdružení
Dolmen, o.p.s.
Agentura pro
chráněné
bydlení

Požadovaná výše
dotace

4.615.548

2.407.778

8.461.838

3.461.661

FOKUS Turnov

2.307.774

Sociálně
terapeutické
dílny

1.538.516

5793673

osobní asistence

Osobní asistence

3.846.290

6265472

sociálně
terapeutické
dílny

FOKUS Semily

2.307.774
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==================================================================
Spokojený domov, o.p.s.

29043913

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Fokus Liberec o. p. s.

46749411

FOKUS Semily, z.s.

22871080

Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15
Nad Školami 480
513 01 Semily

Celkem

7143232

osobní asistence

Osobní asistence

1.923.145

7471836

podpora
samostaného
bydlení

FOKUS Turnov

3.846.290

8208204

sociální
rehabilitace

Sociální
rehabilitace

4.615.548

8899363

sociální
rehabilitace

FOKUS Semily

1.538.516

Počet služeb

12

40.870.678

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje na rok 2021,
Termín: 30. 11. 2021
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
Smlouvy 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.
Termín: 30. 11. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

62

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

63. (57.) Náměty a připomínky
Mgr. Dvořák
Sdělil, že během jednání zastupitelstva kraje obdrželi odpověď od JUDr. Aleny Schillerové,
Ph.D., na dopis hejtmana M. Půty ohledně finančních úřadů. V dopise píše, že pracoviště jsou
obsazena min. 2 dny v týdnu. Nerozumí, na jakém základě, toto paní ministryně tvrdí. Zda je
to nějakým způsobem zdokumentováno, zda je to nějak podloženo. V dopise píše, že se
uspoří 1 mil. Kč, ale obyvatelé musí jezdit do České Lípy. Paní ministryně se zřejmě nebyla
podívat, jak to vypadá na finančním úřadě v České Lípě, kdy se podávají v daném období
daňová přiznání. Konstatoval, že dopis je formální, ale není podložen žádným řádným
šetřením. Věří, že nová vláda to řádně prošetří a bude věřit, že služby budou řádně
zastoupeny.
D. Weissová
Informovala členy ZK o stanovisku výboru sociálních věcí následovně: „Vážené kolegyně,
vážení kolegové, dovolte mi, abych se na vás jménem Výboru sociálních věcí LK obrátila s
žádostí o podporu. Oslovuji Vás tímto způsobem proto, že tento problém vnímáme jako zcela
zásadní a potřebujeme konsenzus napříč stranami. Liberecký kraj, jako jediný v republice,
nemá (v souladu s reformou péče o duševní zdraví) zřízené Centrum duševního zdraví. V
uplynulých volebních obdobích, kdy byla možnost na zřízení tohoto centra čerpat dotace, toho
kraj nevyužil. Dnes jsme v situaci, kdy hrozí, že nebude možné dostatečně zabezpečit péči o
duševně nemocné. Rozhodnutím vlády financování Center duševního zdraví přechází ze
sektoru sociálních věcí pod zdravotnictví a tím, že kraj nenaplňuje požadavek personálního
obsazení centra, nemá centrum, a tak nemůže čerpat finance na služby ani na koordinátora,
který je pro reformu důležitý. Neznamená to však, že by v našem kraji péče o duševně
nemocné nefungovala. Je tu skvěle pracující koordinační skupina pro reformu péče o duševní
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zdraví, vznikl multidisciplinární tým, který se rozvíjí pod Fokusem Liberec. V souladu s
transformací se rozvíjí a potřeby duševně nemocným poskytují i další organizace například
Fokus Turnov, Tulipan, Rytmus a další. A tato práce má pozitivní dopad na stav duševně
nemocných. Důležitá informace pro vás je, že se nejedná o zřízení nějakých lůžek. Naopak
reforma jde cestou umožnit pacientům život v komunitě, ideálně v domácím prostředí, ale s
výraznou odbornou dopomocí. Setkávání se, práce v sociálních podnicích (nemohou obvykle
pracovat v normálním provozu, ale pracovat chtějí), chráněné bydlení… Chtěla bych vás
požádat o aktivní podporu zřízení takového centra. Víme, že problém je personální zajištění –
tedy odborný personál. Lékaři, zdravotní sestry, podpůrný tým. Je jich zkrátka málo a do
malých krajů se nijak nehrnou. Přesto je potřebujeme. Prosím Vás, abyste ve svých
zastupitelských klubech projednali a následně doručili radě kraje doporučení k vyvinutí
maximální energie na to, aby se CDZ podařilo co nejdříve ustavit.“
Ing. Beitl
Sdělil, že po zdravé úvaze se rozhodl o odstoupení z postu člena zastupitele kraje a současně
rezignovat z funkce předsedy výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Důvodem
je i to, že znovu obhájil mandát poslance a chce se tomuto mandátu plně věnovat.

M. Půta ukončil 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 16.40 hodin.
Další zasedání zastupitelstva kraje se uskuteční dne 30. 11. 2021 od 14 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Zbyněk Miklík

………………………………
Jaroslav Demčák

………………………………
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
V Liberci, 2. 11. 2021

Zapsala: Bc. Iveta Kavanová
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