Z á p i s č. 23
z 23. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 16. 11. 2021
Přítomno

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

Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu z 22. RK
dne 2. 11. 2021, 17. mRK dne 8. 11. 2021 a 18. mRK dne 15. 11. 2021
23. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil M. Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili
Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Jiří Ulvr. Zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu
Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1
pro 9 proti

zdržel se

0

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 22. RK dne 2. 11. 2021, 17. mRK dne 8. 11. 2021
a 18. mRK dne 15. 11. 2021. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat
za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 22. RK dne 2. 11. 2021,
17. mRK dne 8. 11. 2021 a 18. mRK
dne 15. 11. 2021

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 9. 10. 2021 do 5. 11. 2021

5.

Darování vysoušečů Hasičskému
záchrannému sboru LK

6.

Memorandum o spolupráci mezi
Libereckým krajem a Svazem měst
a obcí České republiky

7.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace č. OLP/2419/2021
s Městem Semily

1

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Zápis z 23. zasedání rady kraje ze dne 16. 11. 2021
8.

Převod movitého majetku na Základní
školu Smržovka, okres Jablonec
nad Nisou-příspěvková organizace

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Výměna 2 ks výtahů v budově
A Krajského úřadu Libereckého kraje“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

10.

Zahájení veřejné zakázky v rámci
DNS „Podpora licencí ArcGIS“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

11.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění provozu a správy
datového skladu Digitální mapy veřejné
správy Libereckého kraje“
NEPŘEDLOŽENO

Bc. Iveta
Kavanová

odb. informatiky

Nepředloženo
12.

Strategie sociálního začleňování
Libereckého kraje 2021+

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

13.

Změna složení Protidrogové komise
Rady Libereckého kraje

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

14.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 379/21 – úpravy v kapitole 917 05
Transfery, Spolufinancování sociálních
služeb z prostředků Libereckého kraje
v roce 2022

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

15.

Rozpočtové opatření č. 380/21 – úpravy
v kapitole 917 05 – Transfery odbor
sociálních věcí – záštity s finanční
podporou z rozpočtu Libereckého kraje

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

16.

Rozpočtové opatření č. 383/21 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 913 05 - Příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí, úpravy
dílčích ukazatelů kapitoly 913 05

odb. sociálních
věcí

17.

Schválení rozpočtů na rok 2021
a rozpočtových výhledů 2021 - 2023
u příspěvkových organizací odboru
sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

18.

Schválení vzorového dodatku
k uzavřeným smlouvám o poskytnutí
příspěvku zřizovatele na poskytování
služeb příspěvkovým organizacím
odboru sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

19.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

20.

Vyřízení petice P/3/2021
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. René Havlík odb. právní

2

Z
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Nepředloženo
21.

Protokol o kontrole č. j. OK-01/21
– Střední zdravotnická škola, 28. října
1390, 511 01 Turnov, příspěvková
organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

22.

Protokol o kontrole č. j. OK-03/21
– Gymnázium Dr. Antona Randy,
ul. Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

23.

Protokol o kontrole č. j. OK-06/21
– Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola, Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor,
příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

24.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících
č. OLP/5294/2019 – České dráhy,
a.s. (DMU 120)

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

25.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících
č. OLP/5297/2019 – ARRIVA vlaky
s.r.o. (Severojižní železnice)

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

26.

Zajištění dopravní obslužnosti drážní
dopravou po roce 2022 – Severojižní
železnice II

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

27.

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné
linkové osobní dopravě pro rok 2022
– Statutární město Liberec, autobusy

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

28.

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné
drážní osobní dopravě pro rok 2022
– Statutární město Liberec, tramvaj

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

29.

Smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného
rozsahu dopravní obslužnosti – přímé
zadání

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

30.

Informace o revizi Smlouvy o IDOL
– KORID LK, spol. s r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

31.

Financování projektu Modernizace
odbavovacích systémů ve společnosti
KORID LK, spol. s r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti
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32.

Veřejná zakázka „Provozovatel
zúčtovacího centra Integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje“
- dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování
služeb

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

33.

Delegování zástupce Libereckého kraje
na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

34.

Rozpočtové opatření č. 384/21 – úpravy
kapitoly 917 09 - Transfery, poskytnutí
investičních finančních prostředků
ze státního rozpočtu – krizová
připravenost

Z pís. Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

35.

Smlouva mezi akcionáři společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

36.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 382/21 – úprava kapitol 913 04
a 912 04 – poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 363/21 – úprava kapitol 913 04
a 912 04 – Školní statek, Frýdlant,
p. o. – Návratná finanční výpomoc
a změna zřizovací listiny

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

38.

Rozpočtové opatření č. 381/21 – úprava
kapitoly 913 04, nedaňových příjmů
kraje a úprava příspěvku na odpisy
svěřeného majetku

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Rozpočtové opatření č. 372/21 – úprava
kapitoly 917 04 – rozhodnutí
o poskytnutí dotací Taneční skupině
TAKT Liberec a OK Jilemnice

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

40.

Poskytnutí antigenních testů
příspěvkovým organizacím zřizovaným
Libereckým krajem

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

41.

Projekt „Oranžové hřiště 2021“ – Dětský
domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká
1, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

42.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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43.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

44.

Změna termínu využití a změna
charakteru poskytnutého mimořádného
účelového příspěvku z kapitoly 912 04
vybraným příspěvkovým organizacím
OŠMTS

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

45.

Memorandum o spolupráci ve věci
vybudování zázemí pro Středisko
výchovné péče v Jablonci nad Nisou
uzavírané mezi LK a SMJBC

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

46.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Výmalba vnitřních prostor školy 2“
Střední zdravotnickou školou a Vyšší
odbornou školou zdravotnickou,
Liberec, Kostelní 9, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

47.

Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.
– schválení nájemní smlouvy na dobu
delší než jeden rok
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
48.

Memorandum o spolupráci při organizaci
University World Cup FLOORBALL
2022

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

49.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu „Silnice III/2784 Světlá pod
Ještědem – Horní Hanychov, 2. etapa“
a „Silnice III/2904 Oldřichov
(vč. humanizace)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

50.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“
a „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké
nad Jizerou“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

51.

Navýšení závazku spolufinancování
projektu „APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

52.

Rozpočtové opatření č. 385/21 – zapojení Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
zálohy projektu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III, úprava příjmu,
výdajů a dílčích ukazatelů v kapitole 923

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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Z
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53.

Rozpočtové opatření č. 386/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu Kotlíkové dotace
v LK III – NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

54.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 366/21 – úprava v kapitole 917 07
– Transfery – poskytnutí účelové
dotace obci Polevsko

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

55.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1819/2021 Z
o poskytnutí účelové individuální dotace
z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti
památkové péče

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

56.

Změna zřizovacích listin příspěvkových
organizací resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

57.

Úprava finančních dokumentů
u příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

58.

Nařízení Libereckého kraje, o zřízení
přírodní rezervace Jílovka a jejího
ochranného pásma

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

59.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
390/21 – úprava kapitoly 920 08,
dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4129/2020
a úprava finančních dokumentů Střediska
ekologické výchovy

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

60.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce objektu
Zeyerova čp. 31 pro potřeby
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“
– dodatek č. 1
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Nepředloženo
61.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti pavilonu v Martinově údolí
– LRN Cvikov, příspěvková organizace
– stavební práce“ – dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Zpracování projektové dokumentace
– COV LK pro obrábění kovů
a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec,
p. o.“ – dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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63.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Zpracování projektové dokumentace
– COV LK strojírenství a robotiky
– SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.,
II“ – dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

64.

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

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Veřejná zakázka „Výměna poškozených
částí krovu a výměna střešní krytiny
hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec,
Masarykova 460/3, p. o. II – stavební
práce“ - dodatek č. 4

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zpracování PD „DEPODUB
DTMLK_CZ051_001“ s využitím
metody BIM – Centrální depozitář
pro Liberecký kraj“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění statiky objektu jídelny
– Gymnázium, Dr. Randy, Jablonec
n. N. - I. etapa – bourací a projekční
práce III“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

68.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Zajištění
statiky objektu jídelny – Gymnázium,
Dr. Randy, Jablonec n. N. - I. etapa
– bourací práce – II“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Majetkoprávní operace – schválení
dodatků k nájemním smlouvám
uzavřených s ARR – Agenturou
regionálního rozvoje spol. s r. o.
– uplatnění DPH na nájemné

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves III“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Rozpočtové opatření č. 387/21 – úprava
kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého
majetku

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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72.

Rozpočtové opatření č. 391/21
– navýšení příjmů a výdajů v kapitole
920 14 – Kapitálové výdaje odboru
investic a správy nemovitého majetku
včetně výše nařízeného odvodu

73.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS - „BOZP
– Cyklostezka podél silnice I/13
v obci Bílý Kostel nad Nisou“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

74.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Cyklostezka podél silnice
I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

75.

Rozpočtové opatření č. 388/21 – úprava
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO; poskytnutí neinvest.
příspěvku KSS LK na akci „Obnova
a údržba alejí v LK – realizace“

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

76.

Rozpočtové opatření č. 389/21 – úprava
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO; poskytnutí inv. příspěvku
KSS LK na akci „Souběžné náklady
na II/268 obchvat Zákupy“

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

77.

Veřejná zakázka „Silnice III/2877
Jeřmanice, ul. Liščí“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

78.

Veřejná zakázka „Most ev. č. 28624-3
přes potok Cedron“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

79.

Smlouva o společném zadávání
veřejných zakázek a spolupráci
při realizaci stavební akce „Bezpečnostní
opatření v ul. Vítkovská“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

80.

Zahájení veřejné zakázky „Most
ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

81.

Zahájení veřejné zakázky „Most
ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

82.

Písemné informace předkládané
zastupitelstvu kraje
Informace o zpracování monitorovací
zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením 2021-2024 (dále jen KPVP)
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Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

Z pís. členové rady kraje
Petr Tulpa

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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83.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 392/21 – převod financí z kapitol
914 07 Působnosti, 915 07 Významné
akce, 917 07 Transfery a navýšení
v kapitole 914 07 Působnosti

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

84.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 393/21 úprava v kapitole 926 07
- Dotační fond – převod nevyčerpaných
prostředků do programu 7.10
Infrastruktura cestovního ruchu

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

85.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

86.

Rozpočtové opatření č. 377/21 – úpravy
v kapitolách 923 03 a 923 02 - závazek
spolufinancování projektu Domov
a Centrum denních služeb Jablonec
n. N. – pořízení automobilu

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

87.

Rozpočtové opatření č. 394/21
– Navýšení kapitoly 923 09
– Spolufinancování EU odbor
zdravotnictví – neinvestiční
dotace na projekt „Jak zachraňujete
u vás?“

Z pís. Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

88.

Majetkoprávní operace – převod práv
a povinností ze smlouvy o smlouvě
budoucí kupní č. j. OLP/3700/2018
– budoucí koupě pozemků
v k. ú. Roztoky u Jilemnice

Z

89.

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Program oddlužení „Milostivé léto“
v příspěvkových organizacích
a obchodních korporacích s majetkovým
podílem Libereckého kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

90.

Zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje drážní dopravou
– návrh dalšího postupu

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

91.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Poukázky na rekreační pobyty
pro zaměstnance“ Zdravotnickou
záchrannou službou Libereckého
kraje, p. o.

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

92.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 11, 20, 47 a 60 nejsou předloženy.
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M. Půta dodal, že k bodu č. 12 - Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+, je přizván
RNDr. Roman Matoušek, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj, vedoucí oddělení inovací a tvorby
sociálních – odbor sociálního začleňování.
K projednání bodů č. 24 až 32 a č. 90 – bude online připojen, Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel
společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Mgr. Ulvr požádal o předřazení bodů č. 49, 50, 51, 52, 53 a 86.
M. Půta požádal o zařazení bodu č. 93 – Zahraniční pracovní cesta č. 44/2021.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nového bodu do návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
9
proti
0
zdržel se

byl přijat

0

Ing. Miklík stáhl bod č. 69 z programu jednání.
Ing. Sviták stáhl bod č. 90 z programu jednání.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3
pro 9 proti
0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1847/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 511/20/mRK, 269/VI/20/mRK, 451/21/RK, 521/21/RK, 606/21/RK,
830/21/RK, 1148/21/RK, 1293/21/RK, 1294/21/RK, 1306/21/RK, 1341/21/RK, 1399/21/RK,
1415/21/RK, 1418/21/RK, 1438/21/RK, 1441/21/RK, 1454/21/RK, 1466/21/RK, 1467/21/RK,
1481/21/RK, 1494/21/RK, 1495/21/RK, 1504/21/RK, 1505/21/RK, 1539/21/RK, 1547/21/RK,
1548/21/RK, 1550/21/RK, 1551/21/RK, 1571/21/RK, 1574/21/RK, 1575/21/RK, 1579/21/RK,
1581/21/RK, 1595/21/RK, 1596/21/RK, 1603/21/RK, 1604/21/RK, 1607/21/RK, 1608/21/RK,
1609/21/RK, 1610/21/RK, 1611/21/RK, 1613/21/RK, 1642/21/RK, 1652/21/RK, 1654/21/RK,
1656/21/RK, 1661/21/RK, 1662/21/RK, 1663/21/RK, 1664/21/RK, 1665/21/RK, 1670/21/mRK,
1687/21/RK, 1689/21/RK, 1714/21/RK, 1734/21/RK, 1747/21/RK, 1749/21/RK, 1750/21/RK,
1753/21/RK, 1764/21/RK, 1775/21/RK, 1777/21/RK, 1806/21/RK, 1807/21/RK, 1808/21/RK,
1810/21/RK, 1812/21/RK, 1815/21/RK, 1834/21/RK, 1843/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 154/VI/20/RK ad b) ze 30. 8. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1007/21/RK z 31. 10. 2021 na 30. 11. 2021,
- 1126/21/RK z 19. 9. 2021 na 30. 11. 2021,
- 1170/21/RK ad 2. z 31. 10. 2021 na 30. 11. 2021,
- 1502/21/RK z 30. 9. 2021 na 30. 11. 2021,
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- 1503/21/RK z 30. 9. 2021 na 30. 11. 2021,
- 1557/21/RK z 31. 10. 2021 na 30. 11. 2021,
- 1589/21/RK z 30. 10. 2021 na 20. 11. 2021,
- 1653/21/RK z 30. 10. 2021 na 30. 11. 2021,
- 1751/21/RK z 31. 10. 2021 na 30. 11. 2021.
hlasování č. 4
pro
9
proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 10. 2021 do 5. 11. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1848/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 10. 2021 do 5. 11. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 9. 10. 2021 do 5. 11. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 9. 10. 2021 do 5. 11. 2021.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 5
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. (49) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
– Horní Hanychov, 2. etapa“ a „Silnice III/2904 Oldřichov (vč. humanizace)“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1849/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
– Horní Hanychov, 2. etapa“ a „Silnice III/2904 Oldřichov (vč. humanizace)“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
– Horní Hanychov, 2. etapa“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění rozložení
financování v letech a současně dochází k prodloužení projektu z původního termínu
30. 9. 2021 na nový termín 31. 1. 2022,
2)

rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice III/2904 Oldřichov
(vč. humanizace)“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění rozložení financování v letech
z důvodu úpravy finančního plánu páté etapy dle skutečnosti
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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 realizaci projektů v souladu
s příslušnou změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
hlasování č. 6
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. (50) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“
a „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1850/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“ a „Silnice
II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice Doksy – Dubá“, vydaným
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,
IČ 66002222, kterým se mění rozložení financování v letech z důvodu úpravy finančního plánu
čtvrté etapy dle skutečnosti,
2.

rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad
Jizerou“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6,
110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění rozložení financování v letech z důvodu úpravy
finančního plánu druhé etapy dle skutečnosti

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektů v souladu
s příslušnou změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
hlasování č. 7
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. (51) Navýšení závazku spolufinancování projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že byla nově vypočítána výše zakázky
dle současných cen.
Mgr. Otta uvedl, že reálná cena je vyšší o 11 milionů Kč.
Proběhla krátká diskuze týkající se zpřísnění sankčních podmínek ve smlouvách vzhledem
k současnému stavu.
Ing. Sviták uvedl, že občas jsou sankce uvedené v smlouvě nepřiměřené. Stanovisko bude předloženo
na PUR.
Mgr. Havlík přislíbil, že zakázky a smlouvy budou prověřeny.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1851/21/RK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „APOSS Liberec,
p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“ z původní částky
23.690.000 Kč na novou částku do výše 41.283.223 Kč a jeho rozložením v letech 2019
až 2028,
b) se snížením předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 44.460.000 Kč na novou částku do výše 44.162.631,27 Kč a jeho rozložením
v letech 2019 až 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit změnu závazku
předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“ zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 8
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. (52) Rozpočtové opatření č. 385/21 – zapojení zálohy projektu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III, úprava příjmu, výdajů a dílčích ukazatelů v kapitole 923
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1852/21/RK
Rozpočtové opatření č. 385/21 – zapojení zálohy projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III, úprava příjmu, výdajů a dílčích ukazatelů v kapitole 923
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 385/21, kterým se:
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 1.723.880,64 Kč, a to z titulu přijaté zálohy
dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “ ve výši 1.723.880,64 Kč,
2) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU
o 1.723.880,64 Kč, z toho:
a)

v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na financování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ o částku
424.465,31 Kč

v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování
IROP a TOP o částku 1.299.415,33 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 385/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
b)
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hlasování č. 9

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. (53) Rozpočtové opatření č. 386/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že odstoupili 4 žadatelé.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1853/21/RK
Rozpočtové opatření č. 386/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 386/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 530.446,09 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ v úhrnné výši 530.446,09 Kč na základě odstoupení 4 příjemců a zbylých prostředků
z vyúčtování 5 zrealizovaných projektů,
2)

3)

zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 90.446,09 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“,
zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 440.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 440.000 Kč
níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2183

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
17.02.2021 - 17.08.2022

2184

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

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

17.02.2021 - 17.08.2022

2186

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

2188

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

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

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III – NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvu o poskytnutí dotace,
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 386/21
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 10
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. (86) Rozpočtové opatření č. 377/21 – úpravy v kapitolách 923 03 a 923 02 - závazek
spolufinancování projektu Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. – pořízení
automobilu
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o pořízení automobilu
pro 7 až 9 osob.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1854/21/RK
Rozpočtové opatření č. 377/21 – úpravy v kapitolách 923 03 a 923 02 - závazek spolufinancování
projektu Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. – pořízení automobilu
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. předložení projektové žádosti projektu „Domov a Centrum denních služeb Jablonec
n. N. – pořízení automobilu“ do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
2014 - 2020, prioritní osy 6 – REACT EU,
2. rozpočtové opatření č. 377/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o 60.000 Kč, a zároveň
se o tuto částku navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů na přípravu projektu „Domov a Centrum denních služeb
Jablonec n. N. – pořízení automobilu“,
souhlasí
a)
se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních
služeb Jablonec n. N. – pořízení automobilu“ do výše 390.000 Kč a jeho rozložením
v letech 2021 - 2022,
s předpokládaným předfinancováním projektu „Domov a Centrum denních služeb
Jablonec n. N. – pořízení automobilu“ Libereckým krajem do výše 1.260.000 Kč a jeho
rozložením v letech 2021 - 2022
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
b)

a)

b)

c)

předložit projektovou žádost projektu „Domov a Centrum denních služeb Jablonec
n. N. – pořízení automobilu“ do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu 2014-2020, prioritní osy 6 – REACT EU,
Termín: 31. 01. 2022
předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. – pořízení automobilu“ Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení,
Termín: 30. 11. 2021
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. – pořízení automobilu“ v případě
jeho schválení řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu,

Termín: 31. 12. 2027
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 377/21 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 11
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (5) Darování vysoušečů Hasičskému záchrannému sboru LK
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o vysoušeče kupované od roku
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2002. Navrhl, aby se pořizovaly každý rok a byly tak k dispozici hasičskému záchrannému sboru.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1855/21/RK
Darování vysoušečů Hasičskému záchrannému sboru LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru – 28 ks vysoušečů v celkové pořizovací ceně 271.048 Kč,
ČR – Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec,
IČO: 70888744,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/3625/2021 mezi Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným
sborem Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, IČO: 70888744
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení návrh na poskytnutí věcného daru ČR – Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 12
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. (6) Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Svazem měst a obcí České
republiky
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1856/21/RK
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Svazem měst a obcí České republiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
memorandum o spolupráci č. OLP/3650/2021 při vzájemné podpoře v projektu „Odolná samospráva
a veřejná správa v zemích Východního partnerství“, uzavřené mezi Libereckým krajem a Svazem
měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, IČO 631 13 074
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit memorandum
hejtmanovi k podpisu.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 13
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2419/2021 s Městem Semily
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1857/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2419/2021 s Městem Semily
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 00276111, o prodloužení termínu ukončení
projektu „Přestavba CAS SCANIA – 2. etapa s nákupem vybavení“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 248/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
souhlasí
1. s prodloužením termínu ukončení projektu „Přestavba CAS SCANIA – 2. etapa s nákupem
vybavení“ Města Semily z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 a s prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2022 na 19. 2. 2023,
2. s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/2419/2021 na realizaci projektu „Přestavba CAS SCANIA – 2. etapa s nákupem
vybavení“, uzavřené mezi Městem Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 00276111,
a Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje „dodatek
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2419/2021 s Městem Semily“ k projednání.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 14
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (8) Převod movitého majetku na Základní školu Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
- příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o obměnu kanceláře
a poskytnutí věcného daru Základní škole Smržovka.
Mgr. Richter požádal o vysvětlení, zda je všechen uvedený majetek získaný z obměny kanceláře.
Mgr. Jarošová uvedla, že všechen kromě nábytku s rokem pořízení 2001 a 2007.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1858/21/RK
Převod movitého majetku na Základní školu Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
– příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru Základní škole Smržovka, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková
organizace, Komenského 964, 468 51 Smržovka, IČO 70695385, zastoupené ředitelkou školy
Mgr. Renatou Klimentovou, v tomto rozsahu:
Název

Identifikační kód

Pořizovací cena (v Kč)

Stůl psací
Stůl psací
Stůl psací
Stůl čtverec
Stůl čtverec

KULBH0008V19
KULBH0008V0E
KULBH000BGJL
KULBH000AKIB
KULBH000B7BG
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3.296
3.296
2.560
3.523
1.910

Rok pořízení
2003
2003
2003
2003
2003
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Stůl čtverec
Stůl pod PC
Stůl pod PC
Stůl čtvrtkruhový
Stůl zkosený
Stůl kruh
Stolek konferenční
Skříň šatní
Skříň šatní
Skříň šatní policová
Skříň 2dvéřová
Skříň 2dvéřová
Skříň 2dvéřová
Skříň 2dvéřová
Skříň 2dvéřová
Skříň 2dvéřová
Skříň 1dvéřová
Skříň 1dvéřová
Skříň 1dvéřová
Skříň 1dvéřová
Skříň 4dvéřová
Skříň se skly
Skříň se skly
Skříň sklo
Skříň nízká
Skříň regálová
Podstavec
Regál
Regál
Regál zkosený
Nástavec
Kontejner
Kontejner
Kontejner
Kontejner
Police závěsná
Křeslo
Křeslo
Polokřeslo
Polokřeslo
Celkem

KULBH000B6U0
KULBH000BGKG
KULBH000B765
KULBH000B72P
KULBH000B7AL
KULBH000B6VV
KULBH00069RN
KULBH000B7E1
KULBH000B63R
KULBH000B6YG
KULBH000B6RF
KULBH000B4SO
KULBH000B71U
KULBH000B6L9
KULBH000B6NZ
KULBH000B6PP
KULBH000B6XL
KULBH000B70Z
KULBH000B7D6
KULBH000BGF5
KULBH000B6SA
KULBH000B6OU
KULBH000B6M4
KULBH000B6QK
KULBH000BGN1
KULBH000ATT1
KULBH00009I2
KULBH0000847
KULBH0000852
KULBH000B4V9
KULBH000AKHG
KULBH000B74F
KULBH000BGIQ
KULBH000BGHV
KULBH000B73K
KULBH000AKGL
KULBH0001JU3
KULBH0001J09
KULBH000462F
KULBH000463A

1.735
2.035
2.035
1.770
1.665
1.960
1.630
2.649
2.649
2.547
2.095
2.095
2.130
2.130
2.012
2.012
1.811
1.811
1.840
1.850
3.579
3.743
3.743
4.385
810
1.540
1.230
3.720
3.720
1.419
566
2.260
2.710
2.710
2.756
1.547
1.185
1.185
930
930
99.714

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2001
2001
2007
2007

schvaluje
návrh darovací smlouvy č. OLP/3577/2021 mezi Libereckým krajem a Základní školou Smržovka,
okres Jablonec nad Nisou – příspěvková organizace, Komenského 964, 468 51 Smržovka,
IČO 70695385
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválenou darovací smlouvu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 15
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. (9) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského
úřadu Libereckého kraje“
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se současného stavu výtahů.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1859/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského úřadu
Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského
úřadu Libereckého kraje“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
náhradník Bc. Helena Straková, oddělení hospodářské správy,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Ing. Milan Servít, vedoucí personálního a mzdového oddělení,
Radek Břeň, oddělení hospodářské správy,
náhradník Michal Stoklasa, oddělení hospodářské správy,
schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh Smlouvy o dodání a servisu výtahů č. OLP/3651/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
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hlasování č. 16
pro
8
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

16. (10) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Podpora licencí ArcGIS“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1860/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Podpora licencí ArcGIS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Podpora licencí ArcGIS“ v rámci dynamického nákupního systému
„Nákup licencí – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
náhradník Miroslav Hojný, informatik,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Vít Litoš, informatik,
Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení hardware,
náhradník Ing. František Polák, informatik,

schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
– DNS“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytování servisních služeb č. OLP/3585/2021

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 17
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
21

Zápis z 23. zasedání rady kraje ze dne 16. 11. 2021
17. (12) Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
a Václav Strouhal, DiS, zaměstnanec oddělení sociální péče a RNDr. Roman Matoušek Ph.D.,
Ministerstvo pro místní rozvoj, vedoucí oddělení inovací a tvorby sociálních politik Odboru
pro sociální začleňování.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že byla rozšířena doba podání
připomínek. Materiál bude předkládán po 2,5 letech ke schválení zastupitelstvu kraje.
Strouhal, DiS, uvedl, že bude podán v novém programovacím období ve výzvě sociálního
začleňování projekt, který bude zaměřen na implementaci strategie vzdělávání a proti předčasnému
odcházení dětí ze školního vzdělávání. Již proběhly schůzky s odborem školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Proběhla krátká diskuze týkající se strategie.
M. Půta požádal Mgr. Šebkovou o zajištění rešerše strategie či krátký výtah, který bude předložen
do konce roku 2021 na PUR.
Mgr. Šebková přislíbila zajištění rešerše pracovní skupinou.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1861/21/RK
Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zpracovanou Strategií sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+, včetně příloh
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Strategii
sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+, včetně příloh, k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 18
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (13) Změna složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1862/21/RK
Změna složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
odvolává
1.
člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Mgr. Miloslava Hlubučka,
2.
člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Daniela Křikavu
a jmenuje
1.
nového člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Mgr. Bc. Petra Murku,
2.
nového člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Romana Brodského.
hlasování č. 19

pro

9

proti

0
22

zdržel se

0

byl přijat
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19. (14) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery,
Spolufinancování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v roce 2022
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1863/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery,
Spolufinancování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v roce 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 379/21, kterým se upravují ukazatele
v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje, dle zvláštního zákona, ve výši 30.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
a) snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 30.000.000 Kč,
b)

2)

navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – transfery, odbor
sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši
30.000.000 Kč,

s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení
pro poskytovatele sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, jejichž služby jsou
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 - 2023
– I. aktualizace pro rok 2022 v úhrnném objemu 30.000.000 Kč, níže uvedeným příjemcům
ve výši:
Poř.
číslo

Název
poskytovatele

IČO

Registrační
číslo

Sídlo

Druh sociální
služby

Výše dotace v Kč

01.

Fokus Semily, z.s.

22871080

Nad Školami 480, 513
01 Semily

8899363

§ 70 sociální
rehabilitace

253 000

02.

Fokus Semily, z.s.

22871080

Nad Školami 480, 513
01 Semily

6265472

§ 67 sociálně
terapeutické dílny

337 000

26611716

Staňkovská 378, 198 00
Praha 9

4385424

§ 70 sociální
rehabilitace

130 000

03.

Tichý svět,
o.p.s.

04.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13 – Stodůlky

1303151

§ 63 noclehárny

131 000

05.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13-Stodůlky

1020591

§ 61 nízkoprahová
denní centra

154 000

06.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13-Stodůlky

5918012

§ 57 azylové domy

264 000

07.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13-Stodůlky

9860755

§ 69 terénní
programy

57 000

08.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13-Stodůlky

1420566

§ 69 terénní
programy

174 000
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09.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13-Stodůlky

3822869

§ 63 noclehárny

154 000

10.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13-Stodůlky

1775589

§ 69 terénní
programy

354 000

11.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13-Stodůlky

2481915

§ 61 nízkoprahová
denní centra

203 000

26593980

Zahradní 415/10, 460
01 Liberec XI-Růžodol I

7559709

§ 39 osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10, 460
01 Liberec XI-Růžodol I

7135154

§ 39 osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10, 460
01 Liberec XI-Růžodol I

9349276

§ 39 osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10, 460
01 Liberec XI-Růžodol I

3852372

§ 39 osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10, 460
01 Liberec XI-Růžodol I

2453453

§ 56 tlumočnické
služby

87 000

26593980

Zahradní 415/10, 460
01 Liberec XI-Růžodol I

1656576

§ 44 odlehčovací
služby

236 000

26593980

Zahradní 415/10, 460
01 Liberec XI-Růžodol I

5362299

§ 44 odlehčovací
služby

99 000

26593980

Zahradní 415/10, 460
01 Liberec XI-Růžodol I

2164863

§ 44 odlehčovací
služby

143 000

26593980

Zahradní 415/10, 460
01 Liberec XI-Růžodol I

6806376

§ 44 odlehčovací
služby

99 000

73 000

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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

21.

LAMPA, z. s.

22889159

Husova 89, 471 24
Mimoň

7555345

§ 69 terénní
programy

22.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

6940940

§ 49 domovy pro
seniory

490 000

23.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

3146268

§ 57 azylové domy

261 000

24.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

9958898

§ 57 azylové domy

270 000
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25.

Rodina24 z. ú.

22829903

Nerudova 3113/17, 466
01 Jablonec nad Nisou

8419868

§ 39 osobní
asistence

490 000

26.

Rodina24 z. ú.

22829903

Nerudova 3113/17, 466
01 Jablonec nad Nisou

5391602

§ 50 domovy se
zvláštním režimem

490 000

27.

Společnost Dolmen,
z.ú.

nám. Českých bratří
27291049 36/1, 460 05 Liberec VKristiánov

4353078

§ 43 podpora
samostatného
bydlení

404 000

28.

Společnost Dolmen,
z.ú.

nám. Českých bratří
27291049 36/1, 460 05 Liberec VKristiánov

5227172

§ 51 chráněné
bydlení

490 000

29.

Společnost Dolmen,
z.ú.

nám. Českých bratří
27291049 36/1, 460 05 Liberec VKristiánov

6650186

§ 67 sociálně
terapeutické dílny

253 000

30.

Déčko Liberec z.s.

68455232

Švermova 32/35, 460
10 Liberec X-Františkov

9813481

§ 37 odborné
sociální poradenství

303 000

31.

Domov U Spasitele,
středisko Husitské
diakonie

73632791

Máchova 650, 464 01
Frýdlant v Čechách

3988103

§ 49 domovy pro
seniory

490 000

32.

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Matoušova 406/20, 460
07 Liberec III-Jeřáb

3959325

§ 54 raná péče

490 000

33.

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Matoušova 406/20, 460
07 Liberec III-Jeřáb

4823957

§ 65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

490 000

34.

REVA o.p.s.

Na Perštýně 352/33,
25447726 460 01 Liberec IVPerštýn

2049573

§ 39 osobní
asistence

490 000

35.

Ruprechtický farní
spolek

27016781

Divoká 1186, 460 14
Liberec

9603734

§ 46 denní
stacionáře

233 000

36.

Diecézní charita
Litoměřice

Kosmonautů 2022,
40229939 Předměstí, 412 01
Litoměřice

3632154

§ 40 pečovatelská
služba

377 000

37.

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

Pod Perštýnem 321/1,
28700210 460 01 Liberec IVPerštýn

9543067

§ 37 odborné
sociální poradenství

160 000

38.

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

Pod Perštýnem 321/1,
28700210 460 01 Liberec IVPerštýn

3069495

§ 44 odlehčovací
služby

348 000

39.

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

Pod Perštýnem 321/1,
28700210 460 01 Liberec IVPerštýn

4343228

§ 44 odlehčovací
služby

490 000

40.

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

26623064

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

1201824

§ 51 chráněné
bydlení

51 000

41.

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

26623064

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

9864940

§ 44 odlehčovací
služby

33 000

25
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42.

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

26623065

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

2284277

§ 37 odborné
sociální poradenství

22 000

43.

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

26623066

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

7472903

§ 65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

25 000

18 000

44.

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

26623067

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

4319542

§ 66 sociálně
aktivizační služby
pro seniory a osoby
se zdravotním
postižením

45.

Rytmus Liberec,
o.p.s.

Palachova 504/7, 460
27322793 01 Liberec I-Staré
Město

2527518

§ 70 sociální
rehabilitace

490 000

46.

Maják NMPS, z. ú.

08848254 Švermova 853, 463 65
Nové Město pod
Smrkem

7356784

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

174 000

47.

Maják NMPS, z. ú.

08848254 Švermova 853, 463 65
Nové Město pod
Smrkem

3661910

§ 65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

116 000

48.

MAREVA z.s.

Na Pískovně 657/24,
01679198 460 14 Liberec XIVRuprechtice

7734736

§ 40 pečovatelská
služba

490 000

49.

Anděl strážný, z. ú.

02771527

Fügnerovo nám.
1808/3, 120 00 Praha 2

8384795

§ 41 tísňová péče

250 000

50.

Návrat, o.p.s.

27323773

Široká 304/68, 460 07
Liberec III-Jeřáb

6224406

§ 57 azylové domy

348 000

51.

Maják Hrádek z.ú.

08751641

Moskevská 438, 463 34
Hrádek nad Nisou

8752756

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

174 000

52.

Buona Strada, s.r.o.

04570243

Venušina 554/6, 460 01
Liberec I-Staré Město

7885329

§ 46 denní
stacionáře

220 000

53.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460 01
Liberec IV-Perštýn

6552817

§ 37 odborné
sociální poradenství

307 000

54.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460 01
Liberec IV-Perštýn

4142726

§ 64 služby
následné péče

142 000

55.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460 01
Liberec IV-Perštýn

4853448

§ 68 terapeutické
komunity

484 000

56.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

8791447

§ 37 odborné
sociální poradenství
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57.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

6374958

§ 65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

116 000

58.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

3910140

§ 65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

290 000

70 000

59.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

8054292

§ 66 sociálně
aktivizační služby
pro seniory a osoby
se zdravotním
postižením

60.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

5063729

§ 69 terénní
programy

70 000

61.

Tyfloservis, o.p.s.

26200481

Krakovská 1685/21,
110 00 Praha

3843439

§ 70 sociální
rehabilitace

99 000

62.

Oblastní charita Jičín

73633755

Na jihu 553, 506 01
Jičín-Nové Město

2584331

§ 65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

174 000

63.

Spokojený domov,
o.p.s.

Na Návsi 44, Veselá,
29043913 295 01 Mnichovo
Hradiště

7253089

§ 40 pečovatelská
služba

421 000

64.

Spokojený domov,
o.p.s.

Na Návsi 44, Veselá,
29043913 295 01 Mnichovo
Hradiště

5968921

§ 44 odlehčovací
služby

116 000

65.

Spokojený domov,
o.p.s.

7143232

§ 39 osobní
asistence

490 000

66.

MCU KOLOSEUM,
o.p.s.

4873800

§ 39 osobní
asistence

490 000

67.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

1220799

§ 58 domy na půl
cesty

237 000

68.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

3801846

§ 59 kontaktní
centra

154 000

69.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

8306216

§ 69 terénní
programy

490 000

70.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

1229581

§ 59 kontaktní
centra

348 000

71.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

3775974

§ 69 terénní
programy

116 000

72.

Diakonie Beránek
z.s.

40233189

1. máje 868/11, 460 07
Liberec III-Jeřáb

5231429

§ 40 pečovatelská
služba

490 000

73.

Charita Česká Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470 01
Česká Lípa

1297986

§ 57 azylové domy

490 000

Na Návsi 44, Veselá,
29043913 295 01 Mnichovo
Hradiště
Generála Svobody
25405080 83/47, 460 01 Liberec
XIII-Nové Pavlovice
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74.

Charita Česká Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470 01
Česká Lípa

6790491

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

232 000

75.

Charita Česká Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470 01
Česká Lípa

2925974

§ 65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

406 000

76.

Romodrom o.p.s.

26537036

Rybná 24/716, 110 00
Praha 1-Staré Město

1161877

§ 69 terénní
programy

490 000

77.

Romodrom o.p.s.

26537036

Rybná 24/716, 110 00
Praha 1-Staré Město

1464519

§ 37 odborné
sociální poradenství

116 000

78.

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec - Starý Harcov

3166608

§ 48 domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

490 000

79.

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec - Starý Harcov

7044506

§ 51 chráněné
bydlení

490 000

80.

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec - Starý Harcov

2718583

§ 67 sociálně
terapeutické dílny

151 000

81.

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec - Starý Harcov

5793673

§ 39 osobní
asistence

290 000

82.

Diakonie ČCE –
středisko
v
Jablonci nad Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

8492814

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

174 000

83.

Diakonie ČCE –
středisko
v
Jablonci nad Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

3428319

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

290 000

84.

Diakonie ČCE –
středisko
v
Jablonci nad Nisou

73633993

6. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

7080749

§ 65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

232 000

85.

Diakonie ČCE –
středisko
v
Jablonci nad Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

5741111

§ 40 pečovatelská
služba

490 000

86.

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635, 120
00 Praha 2-Vinohrady

5235056

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

174 000

87.

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635, 120
00 Praha 2-Vinohrady

6719009

§ 37 odborné
sociální poradenství

348 000

88.

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635, 120
00 Praha 2-Vinohrady

5713240

§ 69 terénní
programy

348 000

89.

FOKUS Liberec
o.p.s.

Nezvalova 662/18, 460
46749411 15 Liberec XV-Starý
Harcov

1226991

§ 50 domovy se
zvláštním režimem

490 000
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90.

FOKUS Liberec
o.p.s.

Nezvalova 662/18, 460
46749411 15 Liberec XV-Starý
Harcov

3865693

§ 51 chráněné
bydlení

490 000

91.

FOKUS Liberec
o.p.s.

Nezvalova 662/18, 460
46749411 15 Liberec XV-Starý
Harcov

3596108

§ 43 podpora
samostatného
bydlení

490 000

92.

FOKUS Liberec
o.p.s.

Nezvalova 662/18, 460
46749411 15 Liberec XV-Starý
Harcov

8208204

§ 70 sociální
rehabilitace

490 000

93.

FOKUS Liberec
o.p.s.

Nezvalova 662/18, 460
46749411 15 Liberec XV-Starý
Harcov

5563434

§ 67 sociálně
terapeutické dílny

337 000

94.

Alzheimercentrum
Česká Lípa z.ú.

7234571

9220832

§ 50 domovy se
zvláštním režimem

490 000

95.

Alvalída z.s.

44224711

Hanychovská 743/3,
460 10 Liberec

5293571

§ 46 denní
stacionáře

220 000

96.

Rodina v centru, z.ú. 27004295

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

2930990

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

290 000

97.

Rodina v centru, z.ú. 27004295

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

8466886

§ 37 odborné
sociální poradenství

116 000

98.

Rodina v centru, z.ú. 27004295

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

3912232

§ 65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

57 000

99.

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01
Turnov

4661168

§ 67 sociálně
terapeutické dílny

253 000

100.

FOKUS Turnov, z.s.

49295102

Skálova 415, 511 01
Turnov

9909982

§ 70 sociální
rehabilitace

168 000

101.

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01
Turnov

9314906

§ 45 centra denních
služeb

194 000

102.

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01
Turnov

7471836

§ 43 podpora
samostatného
bydlení

421 000

103.

Maják Plus, z.ú.

Konopná 776/8, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460
07934335 14 Liberec

8935632

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

174 000

104.

Sdružení TULIPAN,
z.s.

26672472

Sokolská 113/8, 460 01
Liberec I – Staré Město

8533092

§ 51 chráněné
bydlení

451 000

106.

Česká unie
neslyšících, z.ú.

00675547

Dlouhá 37, 110 00
Praha

4358523

§ 56 tlumočnické
služby

55 000

4756138

§ 66 sociálně
aktivizační služby
pro seniory a osoby
se zdravotním
postižením

91 000

107.

Česká unie
neslyšících, z.ú.

00675547

U Nemocnice 2696,
Česká Lípa, 470 06
Česká Lípa

Dlouhá 37, 110 00
Praha

Celkem

30 000 000
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3)

s neposkytnutím dotací níže uvedenému subjektů v rámci dotačního řízení pro poskytovatele
sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, z důvodu administrativního nesouladu
žádosti s pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
na podporu sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, jako nedílné součásti vyhlášení
dotačního řízení,

Poř.
číslo

Název

IČO

Sídlo

Registra
ční číslo

Druh
sociální
služby

105.

SAREMA LIBEREC
s.r.o.

25049313

nám. Dr. E. Beneše
559/28, 460 01 Liberec

7455227

§ 70
sociální
rehabilitace

4)

Administrativní nesoulad

žádost není v souladu s vyhlášením
dotačního řízení (termín realizace)

se vzorovou smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci

a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21 ke schválení
a rozhodnutí o poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,
Termín: 30. 11. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit podpis smluv s poskytovateli sociálních
služeb za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření
č. 379/21 v Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2021
hlasování č. 20
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. (15) Rozpočtové opatření č. 380/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor sociálních
věcí – záštity s finanční podporou z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1864/21/RK
Rozpočtové opatření č. 380/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor sociálních věcí
– záštity s finanční podporou z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 380/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – transfery,
odbor sociálních věcí, v celkové výši 60.000 Kč, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 60.000 Kč,
b) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580156 0000 „Cesta za snem, z. s.“, navýšení o částku 30.000 Kč,
c) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580157 0000 „DePejSek z. s.“, a navýšení o částku 30.000 Kč,
rozhoduje
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o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na akci a do výše:
žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

název parametru

měrná
jednotka

Cesta za
snem, z. s.

22712950

José Martího
269/31, Praha
6 160 00

Czech Tour
v Libereckém kraji

Doba trvání
projektu

den

1

30.000 Kč

Burianova
1071/8 A,
Liberec 6 460 06

Vánoce s
DePejSkem

Vánoce s
DePejSkem

akce

1

30.000 Kč

DePejSek, z.
09150218
s.

hodnota
Max. výše
parafin. Podpory
metru

schvaluje
1) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3613/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Cesta za snem,
z. s., IČO: 22712950, se sídlem José Martího 269/31, 160 00 Praha 6, na projekt „Czech Tour
v Libereckém kraji“,
2) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3614/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností DePejSek,
z. s., IČO: 09150218, se sídlem Burianova 1071/8 A, 460 06 Liberec 6, na projekt „Vánoce
s DePejSkem“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 380/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 11. 2021
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvy
o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje výše
uvedeným žadatelům o dotaci.
Termín: 20. 12. 2021
hlasování č. 21
pro
9 proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (16) Rozpočtové opatření č. 383/21 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor
sociálních věcí, úpravy dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1865/21/RK
Rozpočtové opatření č. 383/21 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor
sociálních věcí, úpravy dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 383/21, kterým se:
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1.

2.

3.

navyšují nedaňové příjmy rozpočtu kraje – odvody z fondu investic příspěvkových organizací
odboru sociálních věcí ve výši 67.222 Kč, v návaznosti na sestavené rozpočty organizací na rok
2021,
navyšují výdaje kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace odboru sociálních věcí navýšením
provozního příspěvku u organizace č. 1513 - Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace, v celkové výši 67.222 Kč,
upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 05 – příspěvkové organizace odboru sociálních věcí
pro vybrané příspěvkové organizace odboru sociálních věcí, v návaznosti na sestavené rozpočty
organizací na rok 2021 a to bez dopadu na celkový objem kapitoly:
a) snížením provozního příspěvku u organizace č. 1520 - APOSS Liberec, příspěvková
organizace, v celkové výši 150.766 Kč,
b) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1513 - Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace, v celkové výši 150.766 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 383/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 22
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (17) Schválení rozpočtů na rok 2021 a rozpočtových výhledů 2021 - 2023 u příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1866/21/RK
Schválení rozpočtů na rok 2021 a rozpočtových výhledů 2021 - 2023 u příspěvkových organizací
odboru sociálních věcí
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. rozpočet na rok 2021 zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem v Liberci,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rozpočet na rok 2021 zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Liberci,
rozpočet na rok 2021 zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem ve Cvikově,
rozpočet na rok 2021 zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem
v Jestřebí,
rozpočet na rok 2021 zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,
se sídlem v České Lípě,
rozpočet na rok 2021 zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
se sídlem v Benešově u Semil,
rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
se sídlem v Sloupu v Čechách,
rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem v Rokytnici nad Jizerou,
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rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
se sídlem v Jablonci nad Nisou,
10. rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
se sídlem ve Velkých Hamrech,
9.

11. rozpočet na rok 2021 zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem v Liberci,
12. rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, se sídlem
v Českém Dubu,
13. rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, se sídlem v Jindřichovicích pod Smrkem,
14. rozpočet na rok 2021 zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
se sídlem v Liberci,
15. rozpočet na rok 2021 zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem
v Raspenavě,
16. rozpočet na rok 2021 zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem v Liberci,
17. rozpočet na rok 2021 zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem
v Hodkovicích nad Mohelkou,
18. rozpočet na rok 2021 zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, se sídlem v Jablonci nad Nisou,
19. rozpočet na rok 2021 zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
v Liberci
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 03. 12. 2021
hlasování č. 23
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (18) Schválení vzorového dodatku k uzavřeným smlouvám o poskytnutí příspěvku
zřizovatele na poskytování služeb příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Richter upozornil na název bodu, který nemá přímou souvislost s materiálem.
Mgr. Šebková vysvětlila, že navazující materiály k tomuto bodu, právní odbor nemá k dispozici.
Aby odbor měl úplné informace i z navazující materiálů a to, v čem změny proběhly a u kterých
organizací. Z toho důvodu bylo právním odborem požádáno o vyznačení v materiálu.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1867/21/RK
Schválení vzorového dodatku k uzavřeným smlouvám o poskytnutí příspěvku zřizovatele
na poskytování služeb příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změnách závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací na základě rozpočtů
na rok 2021, jež jsou předkládány Radě Libereckého kraje dne 16. 11. 2021, těmto příspěvkovým
organizacím zřízeným Libereckým krajem v rozsahu změn takto:
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PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč
OR
G

NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

Číslo
původní
smlouvy

CELKEM

z toho
na provoz dle
na odpisy
původní
dle původní
smlouvy
smlouvy

z toho
na provoz dle
Dodatku

na odpisy dle
Dodatku

odvod
z investičního
fondu dle
původní
smlouvy

odvod
z investičního
fondu dle
Dodatku

150
1

Jedličkův ústav,
příspěvková
organizace

OLP/2508/202
1

11.849.128,00

10.468.523,00

1.380.605,00

10.456.474,00

1.392.654,00

1.192.080,00

1.204.129,00

150
4

OSTARA,
příspěvková
organizace

OLP/2510/202
1

3.771.734,19

3.581.337,19

190.397,00

3.578.739,19

192.995,00

341.700,00

344.298,00

150
5

Domov Sluneční
dvůr, příspěvková
organizace

OLP/2511/202
1

9.275.200,00

8.572.210,00

702.990,00

8.572.210,00

702.990,00

709.370,00

667.668,00

OLP/2514/202
1

5.468.160,00

4.872.075,00

596.085,00

4.881.299,00

586.861,00

323.420,00

314.196,00

OLP/2517/202
1

8.624.708,00

6.376.202,00

2.030.518,00

6.594.190,00

2.030.518,00

1.213.558,00

1.213.558,00

OLP/2518/202
1

6.344.762,00

5.023.300,00

1.321.462,00

4.896.316,00

1.448.446,00

457.044,00

514.607,00

OLP/2520/202
1

5.750.475,00

4.364.364,00

1.386.111,00

4.364.364,00

1.386.111,00

1.037.500,00

1.096.968,00

OLP/2521/202
1

12.121.730,00

9.777.447,00

2.344.283,00

9.777.447,00

2.344.283,00

1.506.048,00

1.492.518,00

OLP/2523/202
1

3.910.000,00

3.762.826,00

297.940,00

3.611.294,00

298.706,00

174.084,00

174.084,00

150
9

151
3

151
4

151
6

151
7

152
0

Domov důchodců
Sloup v Čechách,
příspěvková
organizace
Domov důchodců
Velké Hamry,
příspěvková
organizace
Domov pro
seniory
Vratislavice nad
Nisou,
příspěvková
organizace
Domov důchodců
Jindřichovice pod
Smrkem,
příspěvková
organizace
Dům seniorů
LiberecFrantiškov,
příspěvková
organizace
APOSS Liberec,
příspěvková
organizace

schvaluje
vzor dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku zřizovatele pro rok 2021 na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, s výše uvedenými
příspěvkovými organizacemi, jehož předmětem bude změna závazných ukazatelů pro hospodaření
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis dodatků
ke smlouvám o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje dle schváleného vzoru.
Termín: 17. 12. 2021
hlasování č. 24
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (19) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1868/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí

34

Zápis z 23. zasedání rady kraje ze dne 16. 11. 2021
1.

2.

s přijetím finančního daru – nadačního příspěvku ve výši 20.000 Kč od dárce Nadace
PRECIOSA, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 60254092,
ve prospěch zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem
Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO: 71220011,
s přijetím finančního daru ve výši 27.954 Kč od dárce Essity Czech Republic s.r.o., se sídlem
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 48536466, ve prospěch zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 460 30 Liberec 30,
IČO: 71220038,

s přijetím finančního daru ve výši 8.523 Kč od dárce Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace, Mládeže 84, 464 01 Frýdlant, IČO: 46748067 ve prospěch zařízení
Domov Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava,
IČO: 71220089
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 25
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.

25. (82) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 (dále jen KPVP)
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1869/21/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 (dále jen KPVP)
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje:
Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením 2021 - 2024 (dále jen KPVP)
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje "Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021 - 2024 (dále jen KPVP)".
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 26
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (21) Protokol o kontrole č. j. OK-01/21 – Střední zdravotnická škola, 28. října 1390,
511 01 Turnov, příspěvková organizace LK
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Karel Novák, vedoucí odboru kontroly.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1870/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-01/21 – Střední zdravotnická škola, 28. října 1390, 511 01 Turnov,
příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j.: OK - 01/21–z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední zdravotnická škola, 28. října 1390, 511 01 Turnov. Kontrola byla vykonána
ve dnech 13. 9. - 14. 9. 2021, kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
hlasování č. 27
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (22) Protokol o kontrole č. j. OK-03/21 – Gymnázium Dr. Antona Randy, ul. Dr. Randy
4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace LK
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že kontrolou byly zjištěny
3 nedostatky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1871/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-03/21 – Gymnázium Dr. Antona Randy, ul. Dr. Randy 4096/13,
466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j.: OK - 03/21–z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Gymnázium Dr. Antona Randy, ul. Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec
nad Nisou. Kontrola byla vykonána dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje a poté
ve dnech 23. 8. - 25. 8. 2021 na místě, kontrolou byly zjištěny 3 nedostatky. Příspěvková organizace
přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 12. 10. 2021.
hlasování č. 28
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (23) Protokol o kontrole č. j. OK-06/21 – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,
Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor, příspěvková organizace LK
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že kontrolou byly zjištěny
2 nedostatky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1872/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-06/21 – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Wolkerova
316, 473 01 Nový Bor, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j.: OK - 06/21–z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor.
Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 20. 9. - 22. 9. 2021, kontrolou byly zjištěny 2 nedostatky.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 26. 10. 2021.
hlasování č. 29
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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29. (24) Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících č. OLP/5294/2019
– České dráhy, a.s. (DMU 120)
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o dodatek smlouvy,
uzavíraný mezi Libereckým, Ústeckým krajem a Českými dráhami. Dochází ke změně staničního
poplatku.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1873/21/RK
Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících č. OLP/5294/2019 – České
dráhy, a.s. (DMU 120)
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a Libereckého kraje na linkách
U11, T8 a L2 č. OLP/5294/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem; Ústeckým krajem,
IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje a společností České dráhy, a.s.,
IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zastoupenou Ivanem
Bednárikem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva,
kterým se upravuje smlouva z důvodu úhrady staničního poplatku
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předložení
dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/5294/2019 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 30
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (25) Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících č. OLP/5297/2019
– ARRIVA vlaky s.r.o. (Severojižní železnice)
Na jednání rady kraje byl online připojen, Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel společnosti KORID LK,
spol. s r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1874/21/RK
Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících č. OLP/5297/2019
– ARRIVA vlaky s.r.o. (Severojižní železnice)
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony – Severojižní
č. OLP/5297/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA vlaky s.r.o.,
IČ: 28955196, se sídlem Křižíkova 148/34, CZ-186 00 Praha 8 – Karlín z důvodu stanovení snížené
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úhrady kompenzace za vlaky, které nebyly uskutečněny se souhlasem objednatele v době opravných
prací železniční infrastruktury
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/5297/2019.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 31
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (26) Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2022 – Severojižní železnice II
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta požádal o zaslání dopisu Ministerstvu dopravy.
Načež proběhla krátká diskuze.
Ing. Šulcová přislíbila kontaktování Ministerstva dopravy.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1875/21/RK
Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2022 – Severojižní železnice II
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu ve věci zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou od prosince 2022
na linkách R21 Praha – Tanvald a R22 Kolín – Šluknov ze strany Ministerstva dopravy,
rozhoduje
o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro provozní soubor Severojižní
železnice v období od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2022 do celostátní změny jízdních
řádů v prosinci 2027 formou přímého zadání dle čl. 5 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1370/2007, v platném znění, a to v návaznosti na postup Ministerstva dopravy zajišťujícího
rychlíky na linkách R21 Praha – Tanvald a R22 Kolín – Šluknov,
schvaluje
1. uveřejnění notifikace provozního souboru "Severojižní železnice" ve věstníku EU a oznámení
o uzavření smlouvy přímým zadáním s dopravcem ARRIVA vlaky s.r.o. na úřední desce kraje,
2. zahájení jednání o znění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na provozní soubor "Severojižní
železnice" se společností ARRIVA vlaky s.r.o., se sídlem Křižíkova 148/34, CZ - 186 00 Praha
8 – Karlín, IČ 289 55 196, a to na základě výběru dopravce ze strany Ministerstva dopravy
pro linky R21 Praha - Mladá Boleslav - Turnov - Tanvald - Harrachov a R22 Kolín - Mladá
Boleslav - Česká Lípa - Nový Bor - Rumburk - Šluknov
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
notifikaci příslušného provozního souboru "Severojižní železnice" ve věstníku EU,
Termín: 30. 11. 2021
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
zveřejnění oznámení o uzavření smlouvy pro provozní soubor „Severojižní železnice“ přímým
zadáním s dopravcem ARRIVA vlaky s.r.o., na úřední desce kraje,
Termín: 31. 12. 2021
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3.

4.

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
o rozhodnutí Libereckého kraje dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.,
Termín: 30. 11. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
předložení smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro provozní soubor Severojižní železnice
od změny jízdních řádů v prosinci 2022 ke schválení Radě Libereckého kraje.
hlasování č. 32

pro

9

proti

0

Termín: 31. 10. 2022
zdržel se
0

byl přijat

32. (27) Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2022
– Statutární město Liberec, autobusy
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Na základě finanční spolupráce přispívá kraj
městu na zajištění dopravní obslužnosti u příměstských linek v roce 2022 částkou 4.487.486 Kč.
Jedná se zejména o obec Stráž nad Nisou, Kryštofovo Údolí a Bedřichov. Obec Stráž nad Nisou
si z vlastního rozpočtu objedná na základě smlouvy s DPMLJ prodloužení jiných linek MHD
do centra obce.
Proběhla rozsáhlá diskuze ohledně financování a zajištění dopravní obslužnosti mezi Libercem
a Stráží nad Nisou, na jejímž základě bude upravena důvodová zpráva dle dohody členů rady kraje.
M. Půta požádal o předložení vyhodnocení využívání spojů v červenci 2022.
M. Půta požádal Ing. Pospíšila, Ph.D., o zpracování dopisu vedení obce Stráž nad Nisou.
Ing. Pospíšil, Ph.D., přislíbil přípravu dopisu.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1876/21/RK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2022 – Statutární
město Liberec, autobusy
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2022 č. OLP/3623/2021,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, na základě, které přispěje kraj městu na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2022 částkou ve výši 4.487.486 Kč
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/3623/2021,
Termín: 31. 01. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
vyhodnocení využití nově zavedených spojů (posílení rozsahu dopravy do Bedřichova
a Kryštofova údolí) za 1. pol. 2022.
hlasování č. 33

pro

9

proti

0

39

Termín: 31. 08. 2022
zdržel se
0

byl přijat
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33. (28) Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2022
– Statutární město Liberec, tramvaj
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se provozování spojů na tramvajové trati Liberec – Jablonec
nad Nisou.
M. Půta požádal o zaslání dopisu DPMLJ.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1877/21/RK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2022 – Statutární
město Liberec, tramvaj
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2022 č. OLP/3624/2021,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, na základě, které přispěje kraj městu na zajištění provozování
spojů na tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou částkou 25.000.000 Kč
za kalendářní rok
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/3624/2021.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 34
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
34. (29) Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti – přímé zadání
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1878/21/RK
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti – přímé zadání
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast JILEMNICKO
č. OLP/3615/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KAD,
spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí, IČ: 49812947, se sídlem Vápenická
475, 543 01 Vrchlabí,
2. smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3616/2021 uzavíranou
mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČ: 25620886,
se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr,
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smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3618/2021 uzavíranou
mezi Libereckým krajem a společností ČSAD Česká Lípa a.s., IČ: 25497987, se sídlem
Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/3615/2021, smlouvy č. OLP/3616/2021 a smlouvy č. OLP/3618/2021.
Termín: 10. 12. 2021
hlasování č. 35
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
3.

35. (30) Informace o revizi Smlouvy o IDOL – KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že byla upravena práva a povinnosti.
V současné době jsou s dopravci uzavřené typy smluv, proto dojde ke sjednocení.
Ing. Šulcová podrobně vysvětlila změny týkající se struktury tarifu IDOL.
M. Půta požádal o vyhodnocení vývoje počtu cestujících.
Ing. Pospíšil, Ph.D., uvedl, že data pro vyhodnocení mohou být ovlivněna situací v souvislosti s
Covidem 19.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1879/21/RK
Informace o revizi Smlouvy o IDOL – KORID LK, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci společnosti KORID LK, spol. s r.o., o připravované revizi smlouvy o IDOL,
souhlasí
s navrženým postupem ve věci financování dodatečně vzniklých nákladů
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat o přijatém
usnesení společnost KORID LK, spol. s r.o.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 36
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Miklík.
36. (31) Financování projektu Modernizace odbavovacích systémů ve společnosti KORID LK,
spol. s r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Šulcová požádala o úpravu, po projednání, administrativní chyby v čísle smlouvy správně bude
uvedeno č. OLP/3665/2001. Tato úprava bude provedena napříč celým materiálem.
Proběhla krátká diskuze týkající se mobilní aplikace Idolka.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1880/21/RK
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Financování projektu Modernizace odbavovacích systémů ve společnosti KORID LK, spol.
s r.o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s navrženým způsobem financování nákladů spojených s projektem Modernizace odbavovacích
systémů v Libereckém kraji,
schvaluje
1. dohodu o narovnání ke Smlouvě o zajištění modernizace odbavovacího zařízení IDOL
č. OLP/3676/2018 „Řízení realizace projektu Modernizace odbavovacího zařízení IDOL“,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
2. dohodu o úhradě nákladů na zajištění odbavovacích zařízení pro dopravce v oblasti Východ
č. OLP/3653/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KORID LK,
spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 dle § 11 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za cenu 19.763.983,87 Kč bez DPH,
tj. 23.914.420,48 Kč včetně 21 % DPH,
3. smlouvu o realizaci a financování projektu MOS č. OLP/3665/2021 „Financování
implementačních a provozních nákladů projektu Modernizace odbavovacích systémů
v Libereckém kraji“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol.
s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, dle § 11 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě které bude Liberecký kraj KORID
LK, spol. s r.o., hradit náklady, které v souvislosti s projektem již skutečně a účelně vynaložil
do 30. 9. 2021, tj. částku ve výši 2.453.047,89 Kč bez DPH (2.951.382,69 Kč s DPH), a dále
náklady, které v budoucnu vynaloží a doloží fakturami od svých poddodavatelů
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit předložení dohody
o narovnání ke smlouvě č. OLP/3676/2018, dohody o úhradě nákladů č. OLP/3653/2021 a smlouvy
o realizaci a financování projektu MOS č. OLP/3665/2021 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 37
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (32) Veřejná zakázka „Provozovatel zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje“ - dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1881/21/RK
Veřejná zakázka „Provozovatel zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje“ - dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb č. OLP/804/2014 na provozování Zúčtovacího centra
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, uzavíraný v souladu vyhrazenou změnou
ze smlouvy pro rozvoj provozovaného řešení Zúčtovacího centra IDOL a v souladu s § 273 odst.
6 a s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mezi Libereckým krajem
a společností ČSAD SVT Praha, s.r.o., IČ 45805202, se sídlem Křižíkova 344/6, 186 00 Praha,
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kterým se upravují funkcionality a výstupy zúčtovacího centra IDOL zejména z důvodu
implementace modernizovaných odbavovacích systémů IDOL, a jehož předmětem jsou s tímto
související vícepráce ve výši 1.572.000 Kč bez DPH, tj. 1.902.120 Kč včetně DPH za rozvoj
a navýšení paušální měsíční úhrady provozu cílového řešení o 12.050 Kč bez DPH, což činí celkem
64.250 Kč bez DPH, tj. 77.742,50 Kč s DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 01. 12. 2021
hlasování č. 38
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
Přestávka od 9.20 do 9.30 hodin.

38. (33) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
a Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1882/21/RK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec,
a.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova
357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, IČ: 27283933,
která se uskuteční dne 17. prosince 2021,
b) rezignaci Martina Půty,
na členství v dozorčí radě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.,
navrhuje
delegovat Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město,
460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 17. prosince 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 39
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
39. (34) Rozpočtové opatření č. 384/21 – úpravy kapitoly 917 09 - Transfery, poskytnutí
investičních finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost

43

Zápis z 23. zasedání rady kraje ze dne 16. 11. 2021
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1883/21/RK
Rozpočtové opatření č. 384/21 – úpravy kapitoly 917 09 - Transfery, poskytnutí investičních
finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 384/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku
290.400 Kč z titulu přijaté investiční dotace na akci identifikační číslo 135D082002016
ZZS Libereckého kraje – přívěsný vozík s příslušenstvím – 2020 a současně se navyšují výdaje
rozpočtu kraje v kapitole 917 09 – transfery odboru zdravotnictví, v celkové výši 290.400 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 384/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 40
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (35) Smlouva mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta poděkoval Mgr. Teuflovi za zpracování.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1884/21/RK
Smlouva mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem smlouvy mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., č. OLP/3621/2021
mezi Libereckým krajem, statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01
Liberec, IČ: 00262978, městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČ: 00276227, a městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČ: 00262781
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit smlouvu
mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., č. OLP/3621/2021, uzavíranou
mezi Libereckým krajem, statutárním městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01
Liberec, IČ: 00262978, městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČ: 00276227, a městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČ: 00262781,
zastupitelstvu kraje.
Termín: 17. 12. 2021
hlasování č. 41
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (87) Rozpočtové opatření č. 394/21 – Navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU odbor
zdravotnictví – neinvestiční dotace na projekt „Jak zachraňujete u vás?“
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1885/21/RK
Rozpočtové opatření č. 394/21 – Navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU odbor
zdravotnictví – neinvestiční dotace na projekt „Jak zachraňujete u vás?“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 394/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 z titulu přijaté dotace
na projekt s registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001084 Jak zachraňujete u vás?
o částku 6.755,85 Kč a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 09
– Spolufinancování EU odboru zdravotnictví, ZZS LK – Jak zachraňujete u vás? o částku
6.755,85 Kč
a ukládá
Ing Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 394/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 42
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (91) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poukázky na rekreační pobyty
pro zaměstnance“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, p. o.
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1886/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poukázky na rekreační pobyty pro zaměstnance“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Poukázky na rekreační pobyty pro zaměstnance“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, a to účastníku
HOTEL.CZ a.s. (provozující portál Spa.cz), se sídlem Kolbenova 882/5A, 190 00 Praha 9,
IČO: 27176223, za předpokládanou celkovou cenu 1.239.669 Kč bez DPH, tj. 1.500.000 Kč vč. DPH
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání informace
o udělení souhlasu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 43
pro
9
proti
0
zdržel se
byl přijat
43. (36) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04
– poskytnutí mimořádných účelových příspěvků
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1887/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04 – poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 382/21, kterým se upravují kapitoly 913 04
– příspěvkové organizace a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, v celkové výši 772.400 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, o celkovou částku 772.400 Kč – finanční rezerva na řešení provozních potřeb
v průběhu roku,
2. navýšení a úpravě kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, o celkovou částku 772.400 Kč, v tom:
a)

snížení ukazatele akce číslo 04500050000: podpora aktivit příspěvkových organizací o částku
30.000 Kč,

b)

zavedení nového ukazatele akce číslo 04503191413: Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
– 100. výročí založení Obchodní akademie, ve výši 30.000 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo 04503201497: školní statek Frýdlant, příspěvková
organizace – stavba základové desky přístřešku pro otelené krávy ve výši 700.000 Kč,

c)

zavedení nového ukazatele akce číslo 04503211422: Střední průmyslová škola textilní, Liberec,
Tyršova 1, příspěvková organizace – autorský dozor na rekonstrukci střechy dílen, ve výši
72.400 Kč,
rozhoduje
A. u Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, do výše 30.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce číslo 04503191413 „100. výročí založení Obchodní
akademie“,
d)

2.
3.
4.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 14. 1. 2022,

B. u Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace,
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, do výše 700.000 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce číslo 04503201497 „Stavba základové desky přístřešku
pro otelené krávy“,
2.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
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3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 3. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 4. 2022,

C. u Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, do výše 72.400 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce číslo 04503211422 „Autorský dozor na rekonstrukci střechy
dílen“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 11. 2022,

4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 12. 2022,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/21 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 11. 2021
2. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh
ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.
hlasování č. 44

pro

9

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

44. (37) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04
– Školní statek, Frýdlant, p. o. – Návratná finanční výpomoc a změna zřizovací listiny
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1888/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04 – Školní
statek, Frýdlant, p. o. – Návratná finanční výpomoc a změna zřizovací listiny
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zřizovací listinou a přílohou č. 1 zřizovací listiny Školního statku Frýdlant, příspěvkové
organizace, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
b) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 363/21, kterým se upravují kapitoly 913 04
– příspěvkové organizace a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu ve výši 1.500.000 Kč následovně:
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snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o částku 1.500.000 Kč – finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu
roku,
II. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o částku 1.500.000 Kč, akce číslo 04503251497: Školní statek, Frýdlant,
příspěvková organizace – návratná finanční výpomoc,
I.

c)

d)

s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1.500.000 Kč
Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové organizaci, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005,
464 01 Frýdlant, na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy a výdaji příspěvkové
organizace v roce 2021 a prvním čtvrtletí roku 2022, s termínem splatnosti Libereckému kraji
do 31. 12. 2022,
se zněním smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3662/2021 mezi Libereckým krajem a Školním statkem Frýdlant, příspěvkovou
organizací, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,

schvaluje
a) odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2022 Školního statku Frýdlant, příspěvkové
organizace, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/600/2021 uzavřené mezi Libereckým krajem a Školním statkem
Frýdlant, příspěvkovou organizací, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
kterým se navyšuje vyrovnávací platba pro rok 2021 celkem o částku 359.693 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti:
a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení zřizovací listinu a přílohu č. 1 zřizovací
listiny Školního statku Frýdlant, příspěvkové organizace, IČO 09861521, se sídlem Zámecká
4005, 464 01 Frýdlant,
Termín: 30. 11. 2021
b) předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/21 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
b)

c)

d)

e)

Termín: 30. 11. 2021
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1.500.000 Kč Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové
organizaci, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, se splatností vratky
Libereckému kraji do 31. 12. 2022,
Termín: 30. 11. 2021
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3662/2021 mezi Libereckým krajem a Školním
statkem Frýdlant, příspěvkovou organizací, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005,
464 01 Frýdlant,
Termín: 30. 11. 2021
předložit dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu č. OLP/600/2021 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,
Termín: 23. 12. 2021
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f)

zajistit informování ředitele Školního statku Frýdlant, příspěvkové organizace, IČO 09861521,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, o schválení odpisového plánu na rok 2022.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 45

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

45. (38) Rozpočtové opatření č. 381/21 – úprava kapitoly 913 04, nedaňových příjmů kraje
a úprava příspěvku na odpisy svěřeného majetku
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1889/21/RK
Rozpočtové opatření č. 381/21 – úprava kapitoly 913 04, nedaňových příjmů kraje a úprava
příspěvku na odpisy svěřeného majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. rozpočtové opatření č. 381/21, kterým se:
1. snižují nedaňové příjmy rozpočtu kraje – odvody z fondu investic příspěvkových
organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, ve výši 444.867 Kč,
2. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 444.867 Kč,
vyplývající z úpravy částky příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého majetku
u jednotlivých příspěvkových organizací,
upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – Příspěvkové organizace odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu snížením v celkové výši 444.867 Kč, kde se příspěvek
na odpisy majetku ve vlastnictví kraje snižuje o 736.504 Kč a dále se navyšuje finanční
rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku o 291.637 Kč,
II. úpravu celkové výše příspěvku na odpisy za svěřený majetek v roce 2021, a to snížení ve výši
736.504 Kč a úpravu příloh finančních dokumentů souvisejících s touto úpravou u následujících
příspěvkových organizací: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace, snížení o 146.197 Kč a Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace,
snížení o 590.307 Kč
3.

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 381/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 11. 2021
2. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit informování ředitelů Školního statku Frýdlant, příspěvková
organizace a Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace, o schválení úpravy příspěvku na odpisy pro rok 2021 za svěřený majetek
poskytnutý zřizovatelem.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 46
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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46. (39) Rozpočtové opatření č. 372/21 – úprava kapitoly 917 04 – rozhodnutí o poskytnutí
dotací Taneční skupině TAKT Liberec a OK Jilemnice
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Jedná se o poskytnutí účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje na dva projekty, které jsou v souladu s programem rozvoj sportu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1890/21/RK
Rozpočtové opatření č. 372/21 – úprava kapitoly 917 04 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
Taneční skupině TAKT Liberec a OK Jilemnice
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 372/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 130.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly:
1. snížení ukazatele č. 04808360000 sportovní akce – individuální dotace o částku 130.000 Kč,
2. zavedení nových ukazatelů v celkové výši 130.000 Kč, a to:
2.1 číslo akce 04812690000, Taneční skupina TAKT Liberec, z.s. – CZECH DANCE
MASTERS PODZIM 2021 ve výši 50.000 Kč,
2.2 číslo akce 04812700000, OK JILEMNICE, z.s. – Mistrovství světa v orientačním biatlonu
2021 ve výši 80.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt, který nemá charakter
podpory de minimis, žadateli:
Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota
Aktivní sportovci/počet
osob/600
Pronájem technického
České
CZECH
zabezpečení (LED
Taneční skupina
mládeže
DANCE
obrazovka, světla,
TAKT Liberec, 69387940
553/153,
MASTERS
ozvučení)/počet dní/3
z.s.
46008 Liberec PODZIM 2021 Funkcionáři –
odměny/počet osob/42
Nájem sportovní
haly/počet dní/3
Žadatel

2.

IČO

Sídlo

Název
projektu

Náklady
celkem v
Kč

Dotace
do výše
v Kč

350.000

50.000

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

IČO

Sídlo

Masarykovo
OK
náměstí 12,
JILEMNICE, 49294288 51401
z.s.
Jilemnice

Název
projektu
Mistrovství
světa v
orientačním
biatlonu 2021
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Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota
1.
nákup
samostojných
zábran/ks/20
2.
nákup
pohárů/ks/4
3.
tisk map/ks/350

Náklady
celkem v
Kč

Dotace
do výše
v Kč

230.000

80.000
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4.
výroba
medailí/ks/180
5.
pronájem
pódia/den/1
6.
nákup
výsledkové tiskárny
Epson/ks/1
7.
pronájem
stanů/ks/3
8.
výroba
bannerů/ks/7
9.
závodní
dny/počet/3
10.
aktivní
sportovci/počet/90

schvaluje
znění smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
1. č. OLP/3506/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a spolkem Taneční skupina
TAKT Liberec, z.s.,
č. OLP/3507/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a spolkem OK JILEMNICE,
z.s.
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 372/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 11. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení předmětných smluv
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 47
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
47. (40) Poskytnutí antigenních testů příspěvkovým organizacím zřizovaným Libereckým
krajem
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1891/21/RK
Poskytnutí antigenních testů příspěvkovým organizacím zřizovaným Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
1. bezúplatném převodu antigenních testů Flow Flex – Covid test v hodnotě 82,68 Kč
vč. DPH/1 ks příspěvkovým organizacím Libereckého kraje:
P. č.

Počet testů
(Flow Flex)

Plný název
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Počet balení
(25 ks/balení)

Cena (Kč)
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1.

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

150

6

12.402

2.

Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530,
příspěvková organizace

100

4

8.268

3.

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574,
příspěvková organizace

100

4

8.268

200

8

16.536

200

8

16.536

5.

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická
škola, Jilemnice, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková
organizace

6.

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

200

8

16.536

7.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

900

36

74.412

8.

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského
300, příspěvková organizace

200

8

16.536

9.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

200

8

16.536

10.

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec,
Lužická 920/7, příspěvková organizace

200

8

16.536

11.

Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103,
příspěvková organizace

75

3

6.201

12.

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková
organizace

325

13

26.871

13.

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková
organizace

200

8

16.536

14.

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova
443, příspěvková organizace

25

1

2.067

15.

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické,
příspěvková organizace

100

4

8.268

3.175

127

262.509

4.

Celkem

bezúplatném převodu antigenních testů CLINITEST Rapid v hodnotě 130,70 Kč
vč. DPH/1 ks příspěvkovým organizacím Libereckého kraje:

2.

P. č.

Plný název

Počet testů
(CLINITEST)

Počet balení
(20
ks/balení)

Cena (Kč)

1.

Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530,
příspěvková organizace

100

5

13.070

2.

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574,
příspěvková organizace

100

5

13.070

3.

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková
organizace

200

10

26.140

200

10

26.140

20

1

2.614

4.

5.

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková
organizace
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6.

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

200

10

26.140

7.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

160

8

20.912

8.

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace

900

45

117.630

9.

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

200

10

26.140

10.

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213,
příspěvková organizace

100

5

13.070

11.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace

20

1

2.614

12.

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace

200

10

26.140

13.

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec,
příspěvková organizace

200

10

26.140

14.

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené,
Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

120

6

15.684

15.

Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková
organizace

100

5

13.070

16.

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková
organizace

40

2

5.228

17.

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace

100

5

13.070

18.

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova
443, příspěvková organizace

20

1

2.614

Celkem

2 980

149

389.486

schvaluje
vzory předávacích protokolů o poskytnutí antigenních testů Flow Flex – Covid test a CLINITEST
Rapid příspěvkovým organizacím Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání antigenních testů příspěvkovým
organizacím Libereckého kraje na základě předávacích protokolů.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 48
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Mgr. Richter.
48. (41) Projekt „Oranžové hřiště 2021“ – Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1892/21/RK
Projekt „Oranžové hřiště 2021“ – Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace
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Rada kraje po projednání
schvaluje
a) projekt „OH21/48243 - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ PRO DĚTSKÝ DOMOV V JABLONNÉM
V PODJEŠTĚDÍ“ Dětského domova, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková
organizace,
b) výstavbu hřiště s herními prvky na p. p. č. 1054 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň,
evidovaném na listu vlastnictví č. 788 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, nacházejícího se v katastrálním území Česká Ves v Podještědí, v obci
Jablonné v Podještědí, a jeho provoz a údržbu po dobu 5 let od uvedení do provozu,
souhlasí
a) s předložením žádosti o nadační příspěvek v grantovém řízení Oranžové hřiště 2021 od Nadace
ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 26721511, Dětským domovem, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
b)

s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
IČ: 26721511, do výše 300.000 Kč na realizaci projektu „OH21/48243 - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
PRO DĚTSKÝ DOMOV V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ“ do vlastnictví Dětského domova,
Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 49
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

49. (42) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1893/21/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcných darů:
1. stavebnice lega pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 9.608,57 Kč od Nadačního
fondu ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha – Jinonice, IČ: 28967496,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková
organizace, IČ: 46748105,
2. 4 ks diagnostických přístrojů VAS 6150 v celkové hodnotě 44 Kč za účelem podpory
technického vzdělávání od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, IČ: 00087891,
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svářečky pilových lisů, pečící desky elektrické a 2 ks diagnostických přístrojů VAS 6150C
pro potřeby školy v celkové hodnotě 209 Kč od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem
tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace, IČ: 00087891,
finančních darů:
3.

b)

1.

2.

3.

ve výši 20.000 Kč na zajištění lyžařského výcviku dětí z dětského domova od
do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace,
IČ: 702256458,
ve výši 10.000 Kč k přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení České obchodní
akademie v Jablonci nad Nisou od společnosti ELEVEN FS s.r.o., se sídlem Podhorská
4576/74B, 466 01 Jablonec nad Nisou, do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší
odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
ve výši 45.000 Kč k přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení České obchodní
akademie v Jablonci nad Nisou, od společnosti A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.,
se sídlem Československé armády 4609/27, 466 05, Jablonec nad Nisou, IČ: 60486414,
do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
IČ: 60252511,

4.

ve výši 10.000 Kč k přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení České obchodní
akademie v Jablonci nad Nisou od
do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace, IČ: 60252511,

5.

ve výši 10.000 Kč k přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení České obchodní
akademie v Jablonci nad Nisou od společnosti a-net Liberec s.r.o., se sídlem Hradební
654/32, 460 06 Liberec, IČ: 28687965, do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší
odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
ve výši 20.000 Kč k přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení České obchodní
akademie v Jablonci nad Nisou od
do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace, IČ: 60252511,

6.

7.

8.

ve výši 5.000 Kč k přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení České obchodní
akademie v Jablonci nad Nisou od společnosti COMP NET SYSTEMS, s.r.o., se sídlem
Riegrova 2573/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 63144379, do vlastnictví příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
ve výši 5.000 Kč k přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení České obchodní
akademie v Jablonci nad Nisou od společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o., se sídlem
Norská 399/29, 460 01 Liberec 11, IČ: 63146606, do vlastnictví příspěvkové organizace
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,

55

Zápis z 23. zasedání rady kraje ze dne 16. 11. 2021
ve výši 10.000 Kč k přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení České obchodní
akademie v Jablonci nad Nisou od
do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková
organizace, IČ: 60252511,
10. ve výši 3.500 Kč v rámci grantového programu „Adventní Obchůdky s Albertem 2021“
na pořízení materiálu pro výrobu vánočních dárků (např. svíčky, stužky, chvojí atd.)
od Nadačního fondu ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha – Jinonice,
IČ: 28967496, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351
9.

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 12. 2021
hlasování č. 50
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (43) Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
v k. ú. Zálesní Lhota a k. ú. Troskovice
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1894/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2021 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku včetně aktualizace hodnot akcí v Plánu investic
organizace, včetně zařazení akcí financovaných z kapitoly 912 04 a aktualizace čerpání
prostředků z účelových a neúčelových darů) u příspěvkových organizací:
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČ: 62237004
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková
organizace, IČ: 46748075,
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, příspěvková organizace,
IČ: 46748016
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 46748067
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, IČ: 00854981
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ: 46747974
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, IČ: 75129507
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, IČ: 49864637
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Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace, IČ: 00673731
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, IČ: 00581071
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace, IČ: 00854999
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, IČ: 00671274
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, IČ:
00087891
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, IČ: 15043151
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, IČ: 62234688
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, IČ:
00140147
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, IČ: 46748059
Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace,
IČ: 70842922
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace,
IČ: 70972826
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace,
IČ: 60254301
Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, IČ:
70839921
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, IČ: 70839999
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, IČ: 60252774
Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace, IČ:
70948801
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace, IČ:
70848211
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková
organizace, IČ: 70948810
Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace, IČ:
08729590
b)

úpravu finančních dokumentů těchto příspěvkových organizací:

1.

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 60252537,
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a)
b)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 420.000 Kč na další rozvoj činnosti
organizace na výměnu PVC podlahové krytiny v 6 učebnách,
navýšení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 599.932 Kč, konkrétně:
• zařazení nové akce „Pořízení staršího školního mikrobusu“ ve výši 600.000 Kč,
• snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 68 Kč,

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
IČ: 00856070,
snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 780.952 Kč, konkrétně:
• snížení rozpočtu akce „Rekonstrukce kotelny“ o 900.000 Kč,
• zařazení nové akce „Kotel 80 l do školní jídelny“ ve výši 120.000 Kč,
• snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 952 Kč,
3. Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČ: 00828840,
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 46.963 Kč, konkrétně:
• vyřazení stávající akce „Oprava vchodu budovy B“ ve výši 48.000 Kč,
• zařazení nové akce „Malování pavilon A“ ve výši 50.723 Kč,
• zařazení nové akce „Výměna centrálního zásobníku vody“ ve výši 26.620 Kč,
• zařazení nové akce „Projektová dokumentace k opravě hromosvodů“ ve výši 17.620 Kč,
4. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČ: 60252758,
2.

navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 607.249 Kč, konkrétně:
• zařazení nové akce „2 ks demonstračního stolu do laboratoře chemie“ ve výši 292.034 Kč,
• zařazení nové akce „Laboratorní digestoř“ ve výši 110.468 Kč,
• zařazení nové akce „Modely určené k demonstračním účelům“ ve výši 205.523 Kč,
• snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 776 Kč,
5. Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace, IČ: 60252570,
snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 27.232 Kč, konkrétně:
• snížení rozpočtu akce „Digestoř do laboratoře“ o 19.730 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Demonstrační učitelské pracoviště“ o 7.365 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Laboratoř fyziky“ o 58.701 Kč,
• zařazení nové akce „Interaktivní dotykový panel na mobilním stojanu“ ve výši 58.564 Kč,
6. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, IČ: 48283142,
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 36.538 Kč, konkrétně:
• navýšení rozpočtu akce „Nákup konvektomatu“ o 76.505 Kč,
• snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 39.967 Kč,
7. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace, IČ: 49864688,
snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 221.444 Kč, konkrétně:
• navýšení rozpočtu stávající akce „Generální oprava kotelny“ o 200.000 Kč,
• odstranění akce „Zateplení stěny tělocvičny Nemocniční 636“ ve výši 450.000 Kč,
• navýšení rozpočtu stávající akce „Přístřešek – školní huť“ o 30.000 Kč,
• snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 1.444 Kč,
8. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí
1, příspěvková organizace, IČ: 60252600,
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a)

b)

snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 8.155 Kč, konkrétně:
• odstranění akce „Stolní soustruh s příslušenstvím“ ve výši 131.927 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Služební automobil“ ve výši 6.431 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Profi laser se servomotory“ ve výši 89.209 Kč,
• zařazení nové akce „Digitální zařízení s příslušenstvím“ ve výši 176.281 Kč,
• zařazení nové akce „Kyslíkovodíkový vyvíječ“ ve výši 44.855 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Vyšívací stroj Brother“ ve výši 1.724 Kč,
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 7.200 Kč z přijatých neúčelových
darů,

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace, IČ: 60252766,
snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 2.971 Kč, konkrétně:
• snížení rozpočtu akce „Mikrotvrdometr“ o 104 Kč,
• snížení rozpočtu akce „3D scanner“ o 2.867 Kč,
b) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 18.000 Kč na pokrytí odvodů
k vyplacenému odstupnému,
10. Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace, IČ: 14451018,
9.

a)
b)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 2.000.000 Kč na posílení fondu
investic,
navýšení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 3.499.414 Kč, konkrétně:
• snížení rozpočtu akce „Částečná oprava fasády na budově B včetně výměny vrat
a dozdění stěny – dílny, sklady“ ve výši 16.605 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Oprava požární stěny v budově E 1. NP vchod do výškové budovy
školy“ ve výši 4.200 Kč,
• navýšení rozpočtu akce „Výměna vrat – vstup do haly na OP Svojsíkova stezka“ ve výši
37.571 Kč,
• zařazení nové akce „Výměna oken tělocvična Lužická ul.“ ve výši 170.000 Kč,
• zařazení nové akce „Částečná výměna oken v dílenské hale Svojsíkova stezka“ ve výši
302.500 Kč,
• zařazení nové akce „Oprava střechy Svojsíkova stezka – administrativní budova“ ve výši
484.000 Kč,
• zařazení nové akce „Osazení nového plynového kotle – plynová kotelna 28. října“ ve výši
2.000.000 Kč,
• zařazení nové akce „Projektová dokumentace – vodovodní přípojka pro areál 28. října“
ve výši 500.000 Kč,
• zařazení nové akce „Školní server“ ve výši 270.000 Kč,
• navýšení rozpočtu akce „COP – Kompaktor – stroj pro předseťové zpracování půdy“
ve výši 65.813 Kč,
• snížení rozpočtu akce „COP – Svinovací lis na válcové balíky“ ve výši 124.979 Kč,
• snížení rozpočtu akce „COP – Pluh 3 radličný oboustranný“ ve výši 109.892 Kč,
• snížení rozpočtu akce „COP – Obraceč píce rotorový“ ve výši 36.421 Kč,
• snížení rozpočtu akce „COP – Žací stroj diskový“ ve výši 121 Kč,
• navýšení rozpočtu akce „COP – Vyorávač brambor“ ve výši 5.465 Kč,
• snížení rozpočtu akce „COP – Štěpkovač návěsný“ ve výši 40.633 Kč,
• snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 3.084 Kč,
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11. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace, IČ: 18385036,
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 30.000 Kč z přijatých účelových
darů,
b)

snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 1.133.326 Kč, konkrétně:
• vyřazení stávající akce „Opravy podlah ve 3 učebnách ve 4. nadzemním podlaží“ ve výši
85.000 Kč,
• vyřazení stávající akce „Opravy podlah v tělocvičně“ ve výši 110.000 Kč,
• vyřazení stávající akce „Rekonstrukce vodovodních rozvodů“ ve výši 1.000.000 Kč,
• vyřazení stávající akce „Rekonstrukce odpadů a rozvodů TUV“ ve výši 1.000.000 Kč,
• čerpání ve výši 303.582 Kč na pokračování financování akce „Rekonstrukce sociálního
zařízení věž B“ schválené v roce 2019,
• snížení rozpočtu akce „Laserová CO2 řezačka a gravírka“ ve výši 37.413 Kč,
• navýšení rozpočtu akce „Pracoviště Hydrauliky“ ve výši 2 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Pracoviště Automatizace a výrobní technologie“ ve výši 155 Kč,
• zařazení nové akce „Laboratorní zdroj“ ve výši 43.800 Kč,
• čerpání ve výši 283.377 Kč na pokračování financování akce „Stavebnice Kaipan K 14“
schválené v roce 2020,
• zařazení nové akce „Laserová geometrie“ ve výši 197.000 Kč,
• zařazení nové akce „Měřící stanice emisí“ ve výši 200.000 Kč,
• zařazení nové akce „Panel Amos“ ve výši 99.000 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Pořízení PC – serveru“ ve výši 36.519 Kč,
• navýšení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 9.000 Kč,

12. Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
IČ: 60254190,
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 46.875 Kč z přijatých účelových
darů,
čerpání prostředků fondu investic ve výši 123.093 Kč na zařazení nové akce „Interaktivní
tabule“ pro zlepšení výuky dětí školy,
13. Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace,
IČ: 70226458,
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu celkem ve výši 300.000 Kč, konkrétně:
• snížení čerpání o 200.000 Kč na posílení fondu investic,
• navýšení čerpání o 500.000 Kč na nákup tabletů a počítačů pro výuku dětí,
b)

snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 450.637 Kč, konkrétně:
• vyřazení stávající akce „Oprava podlahy v jídelně“ ve výši 450.000 Kč,
• snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 637 Kč,
14. Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
b)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 150.000 Kč na posílení fondu
investic,
b) navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 150.000 Kč na zařazení nové akce
„Nákup konvektomatu“,
15. Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ: 70948798,
a)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 1.682 Kč, která je přeúčtováním části hrubé
mzdy a odvodů metodika NAKAP I.,
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16. Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
a)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 286.650 Kč, konkrétně
ve výši 200.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace (energie, opravy, služby atd.)
a ve výši 86.500 Kč na čerpání účelových darů,

snížení čerpání fondu investic ve výši 160.080 Kč, konkrétně:
• snížení rozpočtu akce „Oprava oplocení“ ve výši 120.000 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Oprava střechy“ ve výši 80.000 Kč,
• vyřazení akce „Oprava elektronického zabezpečovacího systému“ ve výši 160.000 Kč,
• zařazení nové akce „Kuchyňský robot“ ve výši 200.000 Kč,
• snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 80 Kč,
17. Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7, příspěvková
organizace, IČ: 46749799,
a) použití prostředků rezervního fondu ve výši 21.000 Kč na čerpání prostředků neúčelového
daru (škola v přírodě),
b)

navýšení čerpání fondu investic ve výši 238.808 Kč, konkrétně:
• zařazení nové akce „Realizace vzduchotechniky v mateřské škole + projektová
dokumentace“ v rozpočtu 239.200 Kč,
• snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 392 Kč,
18. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvková organizace, IČ: 46747966,
b)

a)
b)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 19.000 Kč na nákup dvou
dataprojektorů v rámci daňové úspory,
snížení čerpání fondu investic ve výši 250 Kč, konkrétně:
• snížení rozpočtu akce „Výměna dveří v budově školy ve všech patrech a oprava zárubní“
ve výši 10.000 Kč,
• navýšení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 9.750 Kč,

19. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
IČ: 00082554,
a)
b)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 700.000 Kč na posílení fondu
investic,
snížení čerpání fondu investic v celkové výši 175.539 Kč, konkrétně:
• celkové snížení rozpočtu akcí uvedených v oddílu „Opravy a údržba majetku
– neinvestiční povahy“ o 3.298 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Technické zhodnocení budovy školy Bělíkova – úprava prostor
pro přesun pracoviště Hejnice“ o 329.218 Kč,
• navýšení rozpočtu akce „Venkovní workoutové hřiště“ o 11.889 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Nákup serveru pracoviště Bělíkova“ o 191.943 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Svařovací invektor“ o 84 Kč,
• vyřazení stávající akce „Program a pokladna na prodejnu odborného výcviku Bělíkova“
ve výši 55.985 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Učební pomůcky v rámci projektu COP MZE (stroje
pro zemědělskou činnost) o 480 Kč,
• navýšení rozpočtu akce „Aktivace zvířat (býci, jalovice, prasnice, ovce, beran)
o 60.000 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Pořízení vozidla pro autoškolu“ o 730 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Rozšíření zabezpečovacího systému zařízení jídelna“
o 10.752 Kč,
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• navýšení rozpočtu akce „Dohledové videozáznamy“ o 2.000 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Parkoviště na pracovišti Zámecká“ o 78.963 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Konvektomat do kuchyně“ o 4.794 Kč,
• zařazení nové akce „Skleník pro obor zahradník“ ve výši 48.018 Kč,
• zařazení nové akce „Granulátor“ ve výši 50.000 Kč,
• zařazení nové akce „Traktůrek pro školníky“ ve výši 80.000 Kč,
• zařazení nové akce „Zpracování investičního záměru zateplení tělocvičny Zámecká “
ve výši 200.000 Kč,
• zařazení nové akce „Zpracování investičního záměru zateplení odborný výcvik budova B
– prodejna“ ve výši 134.000 Kč,
• zařazení nové akce „Modernizace zabezpečovacího zařízení Bělíkova 1387“ ve výši
74.401 Kč,
• snížení příspěvku na odvody z nemovitého majetku o 159.600 Kč,
20. Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková
organizace, IČ: 00856037,
navýšení čerpání fondu investic ve výši 879.140 Kč, konkrétně:
• navýšení rozpočtu akce „Oprava oken a mříží na domově mládeže – Valdštejnská 260“ o 296 Kč,
• zařazení nové akce „Laboratoř fyziky (NAKAP) ve výši 880.092 Kč,
• snížení příspěvku na odvody z nemovitého majetku o 1.248 Kč,
21. Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, IČ: 46748059,
navýšení čerpání rezervního fondu ve výši 114.900 Kč na časové překlenutí dočasného nesouladu
mezi výnosy a náklady, konkrétně ve výši 50.000 Kč na pravidelné roční revize, opravu a údržbu
včetně výměny stykačů, ve výši 39.900 Kč na krouhač zeleniny do školní kuchyně
a ve výši 25.000 Kč na malování,
22. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
IČ: 00526517,
navýšení čerpání fondu investic ve výši 82.000 Kč a nové zařazení akce „Software – Licence ESET“
do Plánu investic organizace na rok 2021,
23. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,
a)

b)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 234.232 Kč, konkrétně
ve výši 223.913 Kč na čerpání účelových darů a ve výši 10.319 Kč v rámci daňové úspory
na nákup učebních pomůcek,
snížení čerpání fondu investic ve výši 104.818 Kč, konkrétně:
• vyřazení akce „Vzduchotechnika“ ve výši 250.000 Kč,
• vyřazení akce „Plotter“ ve výši 200.000 Kč,
• vyřazení akce „Stoly pro výuku“ ve výši 350.000 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Rozšíření pracoviště pro výuku elektrických pohonů“
ve výši 168.000 Kč,
• zařazení nové akce „Měřák Range HD“ ve výši 82.583 Kč,
• zařazení nové akce „Mlžná komora“ ve výši 48.973 Kč,
• zařazení nové akce „Pracoviště robotiky s příslušenstvím“ v rozpočtu 52.179 Kč,
• zařazení nové akce „Laser“ v rozpočtu 230.000 Kč,
• zařazení nové akce „Pracoviště pro praktickou výuku silnoproudu“ v rozpočtu
350.000 Kč,
• zařazení nové akce „Kamera pro strojové vidění“ v rozpočtu 100.000 Kč,
• snížení příspěvku na odvody z nemovitého majetku o 553 Kč,
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24. Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace, IČ: 09861521,
navýšení čerpání fondu investic ve výši 2.007.045 Kč, konkrétně:
• zařazení nové akce „Projektová dokumentace – rekonstrukce objektu B“ v rozpočtu 1.180.000 Kč,
• zařazení nové akce „Přípravné práce pro rekonstrukci objektu A a B“ v rozpočtu 827.045 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, seznámit se schválenými finančními dokumenty ředitele příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 51
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (44) Změna termínu využití a změna charakteru poskytnutého mimořádného účelového
příspěvku z kapitoly 912 04 vybraným příspěvkovým organizacím OŠMTS.
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o prodloužení termínů
u projektů. Popsala podrobněji důvody změny termínu projektu u Gymnázia F. X. Šaldy.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1895/21/RK
Změna termínu využití a změna charakteru poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
z kapitoly 912 04 vybraným příspěvkovým organizacím OŠMTS
Rada kraje po projednání
rozhoduje
A. u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace,
IČ: 46748059, u investiční akce číslo 04501981455 „Zhotovení projektové dokumentace
pro vybudování parkovacích ploch u areálu školy včetně souvisejících inženýrských činností“
schválené usnesením č. 1348/19/RK ze dne 16. 7. 2019, usnesením č. 1975/19/RK
ze dne 5. 11. 2019, usnesením č. 315/VI/20/RK ze dne 15. 12. 2020 a usnesením č. 839/21/RK
ze dne 18. 5. 2021 o změně:
1.

2.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 6. 2022,
termínu uvolnění závěrečné platby do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1,

termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“
dle přílohy č. 2, nově je termín předložení vyúčtování stanoven na 15. 7. 2022,
B. u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace,
IČ: 46748059, u investiční akce číslo 04502331455 „Změna zdroje vytápění“ schválené
usnesením
č. 39/VI/20/RK ze dne 10. 11. 2020 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
3.
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2.

3.

termínu uvolnění závěrečné platby do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1,
nejpozději však do 10. 12. 2022,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“
dle přílohy č. 2, nově je termín předložení vyúčtování stanoven na 13. 1. 2023,

C. u Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ: 46747974,
u investiční akce číslo 04501631422 „Rekonstrukce výměníkové stanice“ schválené usnesením
č. 2109/19/RK ze dne 19. 11. 2019 a usnesením č. 1689/20/RK ze dne 6. 10. 2020 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
2. termínu uvolnění závěrečné platby do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1,
nejpozději však do 10. 12. 2022,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“
dle přílohy č. 2, nově je termín předložení vyúčtování stanoven na 13. 1. 2023,
D. u Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, IČ: 46748016,
u neinvestiční akce číslo 04502171405 „Demolice komínu“ schválené usnesením
č. 1975/19/RK ze dne 5. 11. 2019 a usnesením č. 1689/20/RK ze dne 6. 10. 2020 o změně:
3.

1.

2.
3.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 6. 2022,
termínu uvolnění závěrečné platby do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 15. 7. 2022,

E. u Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105, u
investiční akce číslo 04502751475 „Zhotovení PD na rekonstrukci objektu dětského domova
na st. p. č. 1465/5, Frýdlant, Větrov, Vrchlického č. p. 3005“, schválené usnesením
č. 1514/20/RK ze dne 8. 9. 2020 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
2. termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 13. 1. 2023,
u Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace, IČ: 09861521, u neinvestiční akce číslo
04503011497 „Přípravné práce pro rekonstrukci objektu A a B Školního statku Frýdlant“,
schválené usnesením č. 832/21/RK ze dne 18. 5. 2021 o změně:
charakteru využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku, původní neinvestiční charakter
akce se mění na charakter investiční
a ukládá
F.
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh ředitelům výše
zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 52
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (45) Memorandum o spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko výchovné péče
v Jablonci nad Nisou uzavírané mezi LK a SMJBC
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1896/21/RK
Memorandum o spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko výchovné péče v Jablonci
nad Nisou uzavírané mezi LK a SMJBC
Rada kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením memoranda o spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko výchovné péče, jehož
úkolem bude zajistit řešení problému s přibývajícím počtem dětí a mladistvých s výchovnými
problémy v Jablonci nad Nisou č. OLP/3620/2021 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem
Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01, IČO 00262340
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení memoranda
č. OLP/3620/2021 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 53
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (46) Zahájení výběrového řízení VZMR „Výmalba vnitřních prostor školy 2“ Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Liberec, Kostelní 9, p. o.
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1897/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Výmalba vnitřních prostor školy 2“ Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Liberec, Kostelní 9, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výmalba vnitřních prostor
školy 2“ Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Liberec,
Kostelní 9, příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
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hlasování č. 54

pro

9

proti

0

Termín: 15. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

54. (48) Memorandum o spolupráci při organizaci University World Cup FLOORBALL 2022
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že garanti budou vypomáhat
s organizací akce. Liberecký kraj bude zajišťovat dopravu účastníků z letiště Václava Havla.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1898/21/RK
Memorandum o spolupráci při organizaci University World Cup FLOORBALL 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
memorandum o spolupráci při organizaci University World Cup FLOORBALL 2022 uzavírané mezi
Českou asociací univerzitního sportu, IČO: 45770662, Statutárním městem Liberec, IČO: 00262978,
Technickou univerzitou v Liberci, IČO: 46747885 a Libereckým krajem,
souhlasí
se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, k podpisu Memoranda o spolupráci při organizaci University World Cup
FLOORBALL 2022
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Memoranda o spolupráci
při organizaci University World Cup FLOORBALL 2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 55
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (54) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 366/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery
– poskytnutí účelové dotace obci Polevsko
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1899/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 366/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery
– poskytnutí účelové dotace obci Polevsko
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 366/21, kterým se:
a)

snižují výdaje v kapitole 917 07 – transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel – číslo akce 7801320000 s názvem „Taneční a pohybové studio
Magdaléna – Dětská scéna“ ve výši 60.000 Kč,
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a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7806834039
s názvem „Obec Polevsko – Obnova betléma v Kostele Nejsvětější Trojice v obci
Polevsko“ v celkové výši 60.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

Název projektu/
účel projektu

Obec
Polevsko
obec

Obnova betlému v
Kostele Nejsvětější
Trojice v obci
Polevsko
Jedná se o celkovou
obnovu betlému v
Kostele Nejsvětější
Trojice v obci
Polevsko, včetně
opravy a podpory
rámu.

Bydliště

Polevsko
152, 471 16
Polevsko

IČO

00525405

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

* celková
obnova
betlému v
Kostele Nejsv.
Trojice – 1 ks

De minimis

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

2.

Dotace v
maximální výši
(Kč)

b)

60.000 Kč

4.10.2021 –
31.12.2022

ano

se smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/3548/2021 na projekt „Obnova
betlému v Kostele Nejsvětější Trojice v obci Polevsko“ mezi Libereckým krajem a Obcí
Polevsko, IČO: 00525405, se sídlem Polevsko 152, 471 16 Polevsko
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 366/21, poskytnutí účelové dotace
na projekt „Obnova betlému v Kostele Nejsvětější Trojice v obci Polevsko“ a smlouvu o poskytnutí
dotace č. OLP/3548/2021 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 56
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.

56. (55) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace
z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu. Uvedla, že se jedná o posun termínu
realizace.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1900/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly
917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Římskokatolické farnosti - arciděkanství Horní Police, IČ 48282553,
se sídlem Křižíkova 49, 471 06 Horní Police, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Obnova
areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici II. etapa“ na jehož realizaci byla
přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – transfery, Obnova ohrožených
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památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 236/21/ZK ze dne 25. 5. 2021,
souhlasí
1. se změnou termínu realizace projektu „Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie
v Horní Polici II. etapa“ z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022, a s prodloužením termínu pro podání
vyúčtování z 19. 2. 2022 na 19. 8. 2022,
2. s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast
podpory: 07. Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Obnova areálu poutního
kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici II. etapa“, uzavřené dne 29. 6. 2021
mezi Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Horní Police a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu termínu ukončení realizace projektu včetně dodatku č. 1 ke smlouvě
č. OLP/1819/2021 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 57
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (56) Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1901/21/RK
Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Krajské vědecké knihovny v Liberci,
příspěvková organizace, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město,
460 01 Liberec 1, kde se upravuje vymezení majetkových práv a povinností,
b) s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Severočeského muzea v Liberci,
příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
1, kde se upravuje hlavní účel činnosti a navyšuje účetní hodnota staveb technickým
zhodnocením budovy, k němuž došlo v souvislosti s realizací projektů Modernizace
Severočeského muzea v Liberci,
c)

d)

s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Oblastní galerie Liberec, příspěvková
organizace, se sídlem Masarykova 723/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
kde se upravuje hlavní účel činnosti, vymezení majetkových práv a povinností a bylo doplněno
číslo listu vlastnictví u pozemků a staveb,
s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě, příspěvková organizace, se sídlem náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa,
kde se upravuje hlavní účel činnosti, vymezení majetkových práv a povinností a navyšuje
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e)

se hodnota staveb technickým zhodnocením budovy Kláštera, Červeného domu a Vísecké
rychty v Kravařích,
s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Muzea Českého ráje v Turnově,
příspěvková organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, kde se upravuje hlavní účel
činnosti, vymezení majetkových práv a povinností a navyšuje se hodnota staveb technickým
zhodnocením objektu Skálova čp. 71 a č. p. 72,

s úplným zněním zřizovací listiny Zoo Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Lidové sady
425/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1, kde se upravuje hlavní účel činnosti
a vymezení majetkových práv a povinností,
g) s úplným zněním zřizovací listiny Botanické zahrady Liberec – LK, příspěvková organizace,
se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1, kde se upravuje
vymezení doplňkové činnosti
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit zřizovací listiny a přílohy č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových
organizací ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 58
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
f)

58. (57) Úprava finančních dokumentů u příspěvkových organizací resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
PhDr. Mgr. Brož okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1902/21/RK
Úprava finančních dokumentů u příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizované finanční dokumenty pro rok 2021,
1. Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
2. Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
3.
4.
5.

Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace,
Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady kraje.
Termín: 13. 12. 2021
hlasování č. 59
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (83) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/21 – převod financí z kapitol 914 07
Působnosti, 915 07 Významné akce, 917 07 Transfery a navýšení v kapitole 914 07 Působnosti
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Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1903/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/21 – převod financí z kapitol 914 07 Působnosti,
915 07 Významné akce, 917 07 Transfery a navýšení v kapitole 914 07 Působnosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 392/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 915 07 – Významné akce, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v celkové výši 700.000 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
v celkové výši 77.000 Kč,
c)

a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, o celkovou částku 777.000 Kč, a to tak, že se snižuje rozpisový ukazatel
č. 0712000000 „Propagace kultury Libereckého kraje“ o 255.000 Kč a navyšuje se rozpisový
ukazatel č. 0731000000 „Marketingová podpora“ o částku 1.032.000 Kč pro finanční zajištění
plánované propagace turismu pomocí polepů autobusů veřejné dopravy v Libereckém kraji

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/21 k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 60
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (84) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 393/21 úprava v kapitole 926 07 - Dotační
fond – převod nevyčerpaných prostředků do programu 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1904/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 393/21 úprava v kapitole 926 07 - Dotační fond
– převod nevyčerpaných prostředků do programu 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 393/21, kterým se upravují výdaje v kapitole
926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to tak že:
a) se snižují:
- nespecifikované rezervy programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, v celkové výši
168.533,92 Kč,
- nespecifikované rezervy programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika v celkové výši
203.489,56 Kč,
- nespecifikované rezervy programu 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech v celkové
výši 70.000 Kč,
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- nespecifikované rezervy programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu
v celkové výši 62.000 Kč,
b) a současně se navyšují nespecifikované rezervy 7.10 Rozvoj doprovodné turistické
infrastruktury – Karavanová stání v celkové výši 504.023,48 Kč, bez vlivu na celkový objem
rozpočtu LK
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 393/21, k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 61
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
61. (85) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1905/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcného daru – zboží z perleti a rohoviny v hodnotě 4.000 Kč
ve prospěch Muzea Českého ráje
v Turnově, příspěvková organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO: 00085804,
2.

3.

s přijetím věcného daru – perníkové formy v hodnotě 24.300 Kč od dárce
ve prospěch ve prospěch Muzea Českého ráje v Turnově,
příspěvková organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO: 00085804,
s přijetím věcného daru – strážnický modrotisk v hodnotě 19.275 Kč od
ve prospěch Muzea Českého ráje v Turnově,
příspěvková organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO: 00085804

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace o usnesení rady
kraje.
Termín: 07. 12. 2021
hlasování č. 62
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (58) Nařízení Libereckého kraje, o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného
pásma
Na jednání rady kraje byli přizváni RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství, a Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
RNDr. Šádková upozornila na chybnou přílohu a po projednání bude opravena.
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Bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1906/21/RK
Nařízení Libereckého kraje, o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma
Rada kraje po projednání
schvaluje
nařízení Libereckého kraje, o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, předložit Nařízení Libereckého kraje, o zřízení přírodní
rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 63
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
63. (59) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 390/21 – úprava kapitoly 920 08, dodatek
č. 1 ke smlouvě OLP/4129/2020 a úprava finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
RNDr. Šádková uvedla, že Ing. Modrý, Ph.D., ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého
kraje, hospodaří s očekávaným přebytkem 100.000 Kč.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1907/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 390/21 – úprava kapitoly 920 08, dodatek č. 1 ke smlouvě
OLP/4129/2020 a úprava finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 390/21, kterým se snižují výdaje v kapitole
920 08 – Kapitálové výdaje, specifický ukazatel „Nákup pozemků od p. Machana v Hejnicích“
ve výši 172.660 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO, dílčí
ukazatel „Pořízení fotovoltaické elektrárny – Střevlik“ ve výši 172.660 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku ve výši 172.660 Kč pro Středisko
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 75053144, Jizerská 190,
463 62 Hejnice, na výdaje spojené s akcí Pořízení fotovoltaické elektrárny,
2) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku ve
výši 172.660 Kč po realizaci akce Pořízení fotovoltaické elektrárny do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového investičního příspěvku, nejpozději však do 31. 3. 2022,
3)
4)

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 28. 2. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku v termínu do 15. 4. 2022,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 390/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje,
schvaluje
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1)

2)

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4129/2020 mezi Libereckým krajem a Střediskem ekologické
výchovy Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO 75033144, se sídlem Jizerská 190,
463 62 Hejnice, kterým se upravuje výše odpisů a výše příspěvku na provoz v rámci celkové
výše vyrovnávací platby na rok 2021, která zůstává nezměněna,
úpravu finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČO 75053144, na rok 2021

a ukládá
1) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 390/21 k projednání
a schválení,
Termín: 30. 11. 2021
2) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, zaslat výpis
tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli příspěvkové organizace
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje panu Martinovi Modrému, zajistit předložení
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/4129/2020 k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, zajistit seznámení se schválenými finančními dokumenty ředitele
příspěvkové organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 64
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
64. (61) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – LRN
Cvikov, příspěvková organizace – stavební práce“ – dodatek č. 1
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1908/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – LRN Cvikov,
příspěvková organizace – stavební práce“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4091/2020 veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti pavilonu v Martinově údolí - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace - stavební práce“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností
OMLUX spol. s r.o., se sídlem Zelený vršek 422/4, 725 28 Ostrava, IČO: 61944840, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 1.471.900,14 Kč bez DPH, tj. 1.780.999,17 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši
541.330,67 Kč bez DPH, tj. 655.010,11 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny
o 930.569,47 Kč bez DPH, tj. 1.125.989,06 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
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hlasování č. 65
pro
7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni Ing. Ramzer a Ing. Sviták.

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

65. (62) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – COV LK
pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“ – dodatek č. 2
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1909/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – COV LK
pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3131/2020 veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů
a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o“ uzavíraný analogicky dle § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem
a společností Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14,
IČO: 27277577, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 16.200 Kč bez DPH, tj. 19.602 Kč včetně
DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny na 831.200 Kč bez DPH, tj. 1.005.752 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 12. 2021
hlasování č. 66
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Ing. Ramzer a Ing. Sviták.
66. (63) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – COV LK
strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o., II“ – dodatek č. 2
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1910/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – COV LK
strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o., II“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020 veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky
- SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. II“ uzavíraný analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14, IČO 27277577,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 62.100 Kč bez DPH, tj. 75.141 Kč vč. DPH, čímž dojde
ke zvýšení celkové ceny na 752.100 Kč bez DPH, tj. 910.041 Kč vč. DPH
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 15. 12. 2021
hlasování č. 67
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Ing. Ramzer a Ing. Sviták.
67. (64) Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace – Rozvod a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p. o.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1911/21/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace – Rozvod a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p. o.“
Rada kraje po projednání
ruší
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – Rozvod
a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p. o.“, analogicky dle § 127 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – po uplynutí lhůty
pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 68
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Ing. Ramzer a Ing. Sviták.
68. (65) Veřejná zakázka „Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní
budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o. II – stavební práce“ - dodatek č. 4
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1912/21/RK
Veřejná zakázka „Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy
SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o. II – stavební práce“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4898/2019, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká
Lípa, IČO 26768607, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací
(stavby) o 47 dní a vícepráce ve výši 175.026,29 Kč bez DPH, tj. 211.781,81 Kč vč. DPH, čímž dojde
k navýšení celkové ceny na 29.311.607,66 Kč bez DPH, tj. 35.467.077,08 Kč vč. DPH
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 12. 2021
hlasování č. 69
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Ing. Ramzer a Ing. Sviták.
69. (66) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování PD „DEPODUB
DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář pro Liberecký kraj“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že přepokládaná hodnota byla
13.800.000 Kč a vysoutěženo bylo za nabídkovou cenu 8.260.000 Kč.
Proběhla krátká diskuze týkající se autorských práv.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1913/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování PD „DEPODUB
DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář pro Liberecký kraj“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB
DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář pro Liberecký kraj“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to společnost TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,
IČO: 25849204, za nabídkovou cenu 8.260.000 Kč bez DPH, tj. 9.994.600 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/32/2021 mezi Libereckým krajem a společností
TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO: 25849204
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 70
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
70. (67) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění statiky objektu jídelny
– Gymnázium, Dr. Randy, Jablonec n. N. - I. etapa – bourací a projekční práce III“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1914/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium,
Dr. Randy, Jablonec n. N. - I. etapa – bourací a projekční práce III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium,
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa – bourací a projekční práce III“ v jednacím
řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace,
náhradník Mgr. Roman Papoušek, zástupce ředitele Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění „Zajištění statiky objektu jídelny
– Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa – bourací a projekční
práce III“,
2. závazný návrh Smlouvy o zajištění statiky objektu jídelny č. OLP/1220/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 71
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
71. (68) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Zajištění statiky
objektu jídelny – Gymnázium, Dr. Randy, Jablonec n. N. - I. etapa – bourací práce – II“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1915/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Zajištění statiky objektu
jídelny – Gymnázium, Dr. Randy, Jablonec n. N. - I. etapa – bourací práce – II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium,
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa – bourací práce – II“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro pozemní stavby – DNS“,
a to Building management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové,
IČO 28812999, za nabídkovou cenu 56.300 Kč bez DPH, tj. 68.123 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/1253/2021 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem Building management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec
Králové, IČO 28812999
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 12. 2021
hlasování č. 72
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
72. (70) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1916/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves III“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to CL-EVANS s.r.o., IČO 26768607, se sídlem
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, za nabídkovou cenu 49.223.795,81 Kč bez DPH,
tj. 56.950.322,28 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2592/2021 mezi Libereckým krajem a společností CL-EVANS
s.r.o., IČO 26768607, se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
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hlasování č. 73
pro
8
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

73. (71) Rozpočtové opatření č. 387/21 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru
investic a správy nemovitého majetku
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1917/21/RK
Rozpočtové opatření č. 387/21 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 387/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku v celkové výši 5.550.000 Kč, a to:
u akce „Domov důchodců Vratislavice nad Nisou – rekonstrukce kuchyně“ o částku
ve výši 2.750.000 Kč
b) u akce „Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov, Skálova 373 – oprava střechy“
o částku ve výši 2.800.000 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku v celkové výši 5.550.000 Kč, a to:
a)

2.

a)

u akce „Transformace Služeb sociální péče Tereza (dále jen SSP Tereza) – č. p. 180,
č. p. 143, Benešov u Semil“ o částku ve výši 2.750.000 Kč,

b)

u akce „Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec
– oprava havarijního stavu stropních trámů“ o částku ve výši 2.800.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 387/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č.74
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
74. (72) Rozpočtové opatření č. 391/21 – navýšení příjmů a výdajů v kapitole 920 14
– Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného
odvodu
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1918/21/RK
Rozpočtové opatření č. 391/21 – navýšení příjmů a výdajů v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu
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Rada kraje po projednání
nařizuje
odvod z fondu investic Střední školy a Mateřské školy Liberec (dále jen SŠ a MŠ Liberec), Na Bojišti
759/15, 460 10 Liberec, příspěvkové organizace, IČ: 671274, ve výši 5.521.332 Kč, v termínu
do 26. 11. 2021,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 391/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z fondu
investic Střední školy a Mateřské školy Liberec, Na Bojišti 759/15, 460 10 Liberec, příspěvkové
organizace, IČ: 671274, ve výši 5.521.332 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje 2021 v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku ve výši 5.521.332 Kč na krytí investiční akce „Oprava fasády
objektu Střední školy a Mateřské školy Liberec, Na Bojišti 759/15, 460 10 Liberec“
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, informovat o přijatém usnesení ředitele
příspěvkové organizace,
Termín: 22. 11. 2021
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 391/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
hlasování č. 75
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
75. (88) Majetkoprávní operace – převod práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní
č. j. OLP/3700/2018 – budoucí koupě pozemků v k. ú. Roztoky u Jilemnice
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Richter nahlásil střet zájmů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1919/21/RK
Majetkoprávní operace – převod práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní
č. j. OLP/3700/2018 – budoucí koupě pozemků v k. ú. Roztoky u Jilemnice
Rada kraje po projednání
souhlasí
s převodem práv a povinností plynoucí se smlouvy o smlouvě budoucí kupní budoucí
č. j. OLP/3700/2018 ze současných vlastníků pozemků
na budoucí vlastníky
– týkající se budoucí koupě části
st. p. č. 98/5 o předpokládané výměře 72 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště,
části st. p. č. 98/6 o předpokládané výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití
zbořeniště, a části p. p. č. 262/2 o předpokládané výměře 2 m2, trvalý travní porost, nacházejících
se v k. ú. Roztoky u Jilemnice, obci Roztoky u Jilemnice, evidovaných na listu vlastnictví
č. 355 u Katastrálního pracoviště Semily, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč (slovy:
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tři sta korun českých) za 1 m2, po dokončení stavební akce „Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice,
rekonstrukce silnice“, cena nebude refundována,
schvaluje
předložený návrh smlouvy o převodu práv a povinností číslo OLP/3664/2021 mezi Libereckým
krajem,
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na převod práv a povinností k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 11. 2021
b) zajistit po schválení převodu práv a povinností Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 76

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
1
Mgr. Richter

byl přijat

Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
76. (73) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS - „BOZP – Cyklostezka
podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec odboru silničního
hospodářství, a Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo posuzováno 5 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1920/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS - „BOZP – Cyklostezka podél
silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel
nad Nisou“, v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka S.A.W. CONSULTING s.r.o., se sídlem Prašná
2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836, za nabídkovou cenu 34.500 Kč bez DPH, tj. 41.745 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3335/2021
mezi Libereckým krajem a společností S.A.W. CONSULTING s.r.o., se sídlem Prašná 2324, 407 47
Varnsdorf, IČO: 28718836
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 12. 2021
hlasování č. 77
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
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77. (74) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci
Bílý Kostel nad Nisou“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo posuzováno 10 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1921/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý
Kostel nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
1. vyloučení účastníka 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 49904884, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2,
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka
nesplňuje zadávací podmínky (nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková
cena),
2. vyloučení účastníka ZEPS s.r.o., se sídlem Cvikov – Lindava 84, PSČ 471 58, IČO: 28688651,
v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění – nabídka nesplňuje zadávací podmínky (nabídková cena byla vyšší
než povolená max. možná nabídková cena),
3. výběru dodavatele veřejné zakázky „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel
nad Nisou“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, za nabídkovou cenu
9.393.630 Kč bez DPH, tj. 11.366.292,30 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3141/2021 mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA
CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 12. 2021
hlasování č. 78
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
78. (75) Rozpočtové opatření č. 388/21 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky
PO; poskytnutí neinvest. příspěvku KSS LK na akci „Obnova a údržba alejí v LK – realizace“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Petera doplnil, že se jedná o 5 komunikací.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1922/21/RK
Rozpočtové opatření č. 388/21 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO;
poskytnutí neinvest. příspěvku KSS LK na akci „Obnova a údržba alejí v LK – realizace“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 388/21, kterým se v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor silničního
hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 700.000 Kč, a to z akce:
a) Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy ve výši 482.650 Kč,
b) II/288 Podbozkov – Cimbál ve výši 217.350 Kč,
2. navyšují výdaje na novou akci „Obnova a údržba alejí v LK – realizace“ ve výši 700.000 Kč
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 700.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČO: 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Obnova a údržba alejí
v LK – realizace“,
2.

3.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 350.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději však do 30. 6. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022,

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
5. o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 7. 2022
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 388/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
4.

Termín: 30. 11. 2021
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace.
Termín: 25. 11. 2021
hlasování č. 79
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (76) Rozpočtové opatření č. 389/21 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky
PO; poskytnutí inv. příspěvku KSS LK na akci „Souběžné náklady na II/268 obchvat Zákupy“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že došlo k navýšení nákladů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1923/21/RK
Rozpočtové opatření č. 389/21 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO;
poskytnutí inv. příspěvku KSS LK na akci „Souběžné náklady na II/268 obchvat Zákupy“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 389/21, kterým se v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor silničního
hospodářství:
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1.

snižují výdaje z akce „II/288 Podbozkov – Cimbál“ ve výši 360.000 Kč,

2.

navyšují výdaje na novou akci „Souběžné náklady na II/268 obchvat Zákupy“ ve výši
360.000 Kč,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 360.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČO: 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Souběžné náklady
na II/268 obchvat Zákupy“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 180.000 Kč do 30 dnů od přijetí
tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději však do 30. 6. 2022,
3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022,

4.

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 7. 2022

5.

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 389/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
Termín: 30. 11. 2021
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace.
Termín: 25. 11. 2021
hlasování č. 80
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. (77) Veřejná zakázka „Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1924/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1129/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2,
Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 46.051,52 Kč
bez DPH, tj. 55.722,33 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 5.197.551,52 Kč
bez DPH, tj. 6.289.037,34 Kč včetně DPH
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutární náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 12. 2021
hlasování č. 81
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
81. (78) Veřejná zakázka „Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1925/21/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/206/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
mezi Libereckým krajem a společností B R E X, spol. s r. o., se sídlem Karlovská 205, Liberec XXII
– Horní Suchá, 460 010 Liberec, IČO: 40232549, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
463.528,30 Kč bez DPH, tj. 560.869,24 Kč včetně DPH, a celková cena je 10.411.016,92 Kč
bez DPH, tj. 12.597.330,47 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, rezort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 20. 12. 2021
hlasování č. 82
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.
82. (79) Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební
akce „Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská“
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu. Uvedl, že město Chrastava vybuduje chodník a kraj
v návaznosti plochy a rekonstrukci komunikace.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1926/21/RK
Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce
„Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce
„Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská“ č. OLP/3658/2021 mezi Libereckým krajem a Městem
Chrastava, se sídlem nám. 1 máje 1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 20. 12. 2021
hlasování č. 83
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.
83. (80) Zahájení veřejné zakázky „Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“
Ing. Petera uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1927/21/RK
Zahájení veřejné zakázky „Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Petr Čech, silniční technik,
Náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2.

závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/3673/2021

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 01. 2022
hlasování č. 84
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
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84. (81) Zahájení veřejné zakázky „Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici“
Ing. Petera uvedl obsah předloženého materiálu.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se schvalování zakázek.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1928/21/RK
Zahájení veřejné zakázky „Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Čech, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3674/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 01. 2022
hlasování č. 85
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (89) Program oddlužení „Milostivé léto“ v příspěvkových organizacích a obchodních
korporacích s majetkovým podílem Libereckého kraje
M. Půta uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že je potřeba být aktivní a sdělit informace
organizacím.
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Mgr. Tulpa uvedl, že již v září informoval příspěvkové organizace.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1929/21/RK
Program oddlužení „Milostivé léto“ v příspěvkových organizacích a obchodních korporacích
s majetkovým podílem Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o programu oddlužení „Milostivé léto“, který je možné uplatnit u veřejnoprávních subjektů
a ukládá
a) zástupcům Libereckého kraje v obchodních korporacích, v nichž má Liberecký kraj podíl,
aby vyzvali statutární orgány těchto společností k aktivnímu přístupu v rámci programu
oddlužení „Milostivé léto“,
b)

Termín: 30. 11. 2021
ředitelům příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem aktivně informovat dlužníky
svých organizací, aby využili možnosti oddlužení v rámci programu oddlužení „Milostivé léto“,

c)

Termín: 28. 01. 2022
ředitelům příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem informovat zřizovatele kolik
osob a v jakých finančních objemech využilo program oddlužení „Milostivé léto“.
hlasování č. 86

pro

9

proti

0

Termín: 31. 03. 2022
zdržel se
0

byl přijat

86. (93) Zahraniční pracovní cesta č. 44/2021
M. Půta uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1930/21/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 44/2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou č. 44/2021 hejtmana Libereckého kraje Martina Půty v termínu
1. - 2. 12. 2021 do Bruselu. Důvodem je účast na Plenárním zasedání Evropského výboru regionů.
hlasování č. 87
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (92) Různé
M. Půta sdělil, že obdržel reakci na prohlášení České geologické služby, která bude členům rady
rozeslána.
Dále informoval členy rady kraje o vývoji aktuální situaci týkající se hnědouhelného dolu Turów.
Načež proběhla diskuze týkající se kompromisů.
Mgr. Richter okomentoval současný stav v nemocnicích, kdy dochází ke zvýšení počtů
hospitalizovaných osob.
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Mgr. Havlík zmínil, že již funguje nový systém elektronického podepisování materiálů do RK a ZK
a požádal členy rady o seznam případných nedostatků, či nápady na vylepšení.
Mgr. Ulvr informoval, že Asociace krajů České republiky pro regionální rozvoj se v roce 2021
v Libereckém kraji konat nebude.
Proběhla krátká diskuze týkající se očkování 3. dávkou.
Žádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 23. zasedání
rady kraje v roce 2021 v 10.35 hodin.

Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter

……………..………………….……

Mgr. Jiří Ulvr

………………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 22. 11. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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