Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 30.11.2021
USNESENÍ č. 477/21/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Tomáše Hockeho (SLK),
- MUDr. Víta Němečka, MBA (ODS).
USNESENÍ č. 478/21/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
USNESENÍ č. 479/21/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Ing. Michal Kříž (ANO),
- Ing. Jarmila Valešová (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Libor Křenek (SPD).
USNESENÍ č. 480/21/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení
- č. 294/21/ZK z 31. 10. 2021 na 30. 11. 2021,
- č. 359/21/ZK z 31. 10. 2021 na 31. 12. 2021,
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- č. 360/21/ZK z 31. 10. 2021 na 30. 11. 2021
a vypouští
ze sledování usnesení č. 361/19/ZK, 271/21/ZK, 320/21/ZK, 323/21/ZK, 328/21/ZK, 329/21/ZK,
348/21/ZK, 353/21/ZK, 355/21/ZK, 365/21/ZK, 366/21/ZK, 371/21/ZK, 387/21/ZK, 391/21/ZK,
392/21/ZK, 393/21/ZK, 394/21/ZK, 395/21/ZK, 399/21/ZK, 400/21/ZK, 401/21/ZK, 402/21/ZK,
405/21/ZK, 406/21/ZK, 408/21/ZK, 409/21/ZK, 412/21/ZK, 413/21/ZK, 414/21/ZK.
USNESENÍ č. 481/21/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 10. 2021 do 5. 11. 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 9. 10. 2021 do 5. 11. 2021.
USNESENÍ č. 482/21/ZK
Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období leden až prosinec 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
s harmonogramem jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na období leden až prosinec 2022.
USNESENÍ č. 483/21/ZK
Prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodloužení platnosti stávající „Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až
2021“ do konce roku 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit informování veřejnosti o prodloužení platnosti
„Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021“.
Termín: 30. 12. 2021
USNESENÍ č. 484/21/ZK
Změny ve Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého
kraje - rezignace a volba nových členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
rezignaci Ing. Petra Beitla na funkci předsedy Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje ke dni 26. 10. 2021
a volí
a) Mgr. Daniela Davida (SLK) předsedou Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje, na návrh nominace klubu ODS,
b)
c)

Richarda Hübela členem Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje, na návrh klubu ODS,
Jaroslava Kořínka (SLK) místopředsedou Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje, na návrh nominace klubu SLK.

USNESENÍ č. 485/21/ZK
Nové znění Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
nové znění Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit zaměstnance zařazené do krajského úřadu s
novým jednacím řádem.
Termín: 10. 12. 2021
USNESENÍ č. 486/21/ZK
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
I. rozpočet Libereckého kraje na rok 2022, kterým se stanoví
a) celkový objem zdrojů ve výši 3.886.424.120 Kč sestávající z příjmů ve výši 3.576.424.120
Kč a disponibilních zdrojů roku 2021 ve výši 310.000.000 Kč prostřednictvím třídy 8 –
financování,
b)

celkový objem výdajů částkou 3.839.549.120 Kč a kladné saldo ve výši 46.875.000 Kč,
určené k úhradě splátky jistiny úvěru na revitalizaci pozemních komunikací Libereckého
kraje prostřednictvím třídy 8 – financování,

II. věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2022,
III. pravidla, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2022
a která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022,
IV. provádění a schvalování změn rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím rozpočtových opatření
Radou Libereckého kraje v případech
1) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k
jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v důsledku
přijetí rozpočtových opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního
rozpočtu, státních fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do
rozpočtu kraje, u kterých je předem stanoven účel použití nebo příjemce
takových finančních prostředků převáděných do rozpočtu kraje,
2) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s
přijetím finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol
státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci
finančního vypořádání obcí a kraje za předchozí rozpočtový rok,
3) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s
přijetím finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních
fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na
projekty spolufinancované z Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel
použití nebo budou použity na krytí smluvního nebo obdobného závazku
určeného na spolufinancování projektů EU nebo které budou zapojeny do
rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů EU u zpětně
obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje v
předcházejících obdobích,
4) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k
jejich změně nebo úpravě dojde na počátku nového rozpočtového roku
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5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

zapojením prokazatelně nedočerpané části finančních prostředků u
jmenovitých transferů nebo výdajů kraje, které byly příslušnými orgány kraje
schváleny a mají charakter smluvního nebo obdobného závazku
přecházejícího z předchozího rozpočtového roku 2021 do rozpočtu 2022,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k
jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v souvislosti s
úpravou nařízených odvodů příspěvkovým organizacím, a dále v souvislosti
se zapojením nařízeného odvodu, nebo v souvislosti s vypořádáním, resp.
vrácením částky nespotřebovaného nařízeného odvodu od příspěvkové
organizace zřízené krajem na financování konkrétní jmenovité akce po
ukončení její realizace,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k
jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti s vypořádáním,
resp. vrácením zastupitelstvem prominutého odvodu uloženého z důvodu
porušení rozpočtové kázně, příp. prominutého penále z odvodu uloženého z
důvodu porušení rozpočtové kázně,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 917 - Transfery, pokud k nim
dojde v průběhu roku v souvislosti s poskytnutím dotací nebo peněžních darů,
kdy o poskytnutí takových dotací nebo peněžních darů rozhoduje dle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 920 – Kapitálové výdaje a
kapitoly 923 – Spolufinancování EU, pokud k nim dojde v průběhu roku u
jmenovitých projektů, akcí a činností dle aktuálních potřeb,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 924 – Úvěry pokud k nim
dojde v průběhu roku u jmenovitých akcí a činností dle aktuálních potřeb,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 931 - Krizový fond kraje,
pokud k nim dojde v průběhu roku u jmenovitých projektů, akcí a činností dle
aktuálních potřeb,
změny specifických ukazatelů, resp. zařazení finanční podpory nových
projektů do rozpočtu kraje ze zastupitelstvem schváleného zásobníku
projektů, tj. příjemcům podle schváleného pořadí, na schválený účel a do
navržené výše dotace,
změny dílčích ukazatelů rozpočtu kraje, pokud v jejich důsledku nedochází ke
změně závazných nebo specifických ukazatelů schváleného, resp. upraveného
rozpočtu kraje

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit schválený rozpočet Libereckého kraje na rok
2022 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 487/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. pozemku v k.ú. Česká Ves v Podještědí
2. pozemku v k.ú. Český Dub
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1.

a)

b)

2.

a)

koupi části p.p.č. 110/2 o předpokládané výměře cca 72 m2, nově označené jako p.p.č.
110/5, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 361125/2021 ze dne 20. 8. 2021, nacházející se v katastrálním území Česká Ves v Podještědí,
obci Jablonné v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 871 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od manželů
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 21.600 Kč (slovy: dvacet jeden tisíc šest set
korun českých), předmětná část pozemku je potřebná, jako krajnice ke krajské komunikaci,
refundace bude uplatněna,
svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
koupi části p.p.č. 1338 o výměře 12 m2, nově označené jako p.p.č. 1338/2, ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda, vymezené geometrickým plánem č. 1353-132/2018 ze dne
10. 7. 2018, nacházející se v katastrálním území Český Dub, obci Český Dub, evidované
na listu vlastnictví č. 443 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, od obchodní korporace HPQ – Plast, s.r.o., se sídlem Český Dub IV
52, 463 43 Český Dub, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.200 Kč (slovy: jeden
tisíc dvě stě korun českých), na předmětné části pozemku se nachází nově zrekonstruovaný
propustek přes Smržovský potok na silnici II/277, refundace nebude uplatněna,

b)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 488/21/ZK
Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 81/VI/20/ZK v bodě 1. a), b)
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
usnesení číslo 81/VI/20/ZK v bodě 1. a), b), ze dne 22.12.2020 – týkající se budoucí koupě části p.p.č.
5755 o předpokládané výměře cca 75 m2, orná půda, v katastrálním území Lomnice nad Popelkou,
obci Lomnice nad Popelkou, evidované na listu vlastnictví č. 2349 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
(1/2) a
(1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
420 Kč za m2 záboru
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 489/21/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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převod práv a povinností plynoucí se smlouvy o smlouvě budoucí kupní budoucí č. j. OLP/3700/2018
ze současných vlastníků pozemků
na budoucí vlastníky manželé
– 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: tři sta korun českých) za 1 m2, po dokončení stavební
akce „Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice, rekonstrukce silnice“, cena nebude refundována
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 490/21/ZK
Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Dům pro seniory příspěvková organizace, se
sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb,
2. změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace se
sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,
3. změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace se sídlem Tanvaldská 269, 463 11 Liberec
XXX – Vratislavice nad Nisou,
4.

5.

změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace se sídlem Jindřichovice pod Smrkem č. p. 238, 463 66 Jindřichovice
pod Smrkem
změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace se sídlem Jindřichovice pod Smrkem č. p. 238, 463 66 Jindřichovice
pod Smrkem

a to z důvodu převzetí nemovitého majetku do užívání.
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit po schválení
materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení přílohy č. 1 ke zřizovací listině uvedené
příspěvkové organizace k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 20. 12. 2021
USNESENÍ č. 491/21/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3866/2020 – Město Česká Lípa
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Město Česká Lípa, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa 470 01, IČO
00260428, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zajištění plánování sociálních služeb
na území ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“, na jehož realizaci byla schválena dotace
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 46/VI/20/ZK ze dne 24. 11. 2020,
rozhoduje
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o změně termínu realizace projektu „Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa
– komunitní plánování obcí“ z 31. 12. 2021 na nový termín realizace projektu 31. 03. 2022, a o změně
termínu pro podání závěrečného vyúčtování z 31. 1. 2022 na nový termín pro doložení závěrečného
vyúčtování 30. 4. 2022,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3866/2020,
který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a Městem Česká Lípa, IČO 00260428, jehož předmětem
je prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zajištění plánování sociálních služeb na území
ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“ a termínu pro podání závěrečného vyúčtování
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí podepsat dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/3866/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt
„Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“.
Termín: 20. 12. 2021
USNESENÍ č. 492/21/ZK
Darovací smlouva na movitý majetek zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460
59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou movité věci ve správě zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO:
71220038, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy č. OLP/1204/2021 o vzájemném
převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků,
schvaluje
uzavření darovací smlouvy č. OLP/xxxxx/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem movitého majetku a Statutárním městem Liberec, se
sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako obdarovaným, jejímž
předmětem jsou movité věci ve správě zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038 dle příloh smlouvy
č.1 až 5
a ukládá
Mgr. Petrovi Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis darovací
smlouvy č. OLP/3573/2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 493/21/ZK
Darovací smlouva na movitý majetek zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460
59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou movité věci ve správě zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO:
71220054, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy č. OLP/1204/2021 o vzájemném
převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků,
schvaluje
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uzavření darovací smlouvy č. OLP/3575/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem movitého majetku a Statutárním městem Liberec, se
sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako obdarovaným, jejímž
předmětem jsou movité věci ve správě zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková
organizace, se sídlem Domažická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, dle přílohy smlouvy č.1
a ukládá
Mgr. Petrovi Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis darovací
smlouvy č. OLP/3575/2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 494/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 357/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a
programových dotací z Fondu ochrany vod v r. 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 357/21, kterým se upravují výdaje v kapitole 932 08 - Fond
ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Kofinancování výstavby a
obnovy VHI - Vítkovice, Velký Valtinov, Okna, Mrklov o částku 2.840.446,33 Kč,
b) navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
2.840.446,33 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele „Benecko, Mrklov –
náhrada nekapacitních vodních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody“ ve výši
2.840.446,33 Kč,
c) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Spolufinancování opatření k
řešení dopadů k rozšíření těžby Turów o částku 177.500 Kč,
d)

navýšením výdajů v rámci Spolufinancování opatření k řešení dopadů k rozšíření těžby
Turów o částku 177.500 Kč , a to zavedením nových specifických ukazatelů:


„LI020126 Hrádek nad Nisou, Václavice – vodovod“ - zajištění projektové a
inženýrské přípravy opatření I.c dle Studie Turów – SVS“ ve výši 94.500 Kč,



„LI022100 Chrastava, Horní Vítkov – vodovod“ - zajištění projektové a inženýrské
přípravy opatření I.d dle Studie Turów – SVS“ ve výši 83.000,

e)

Snížením nespecifikovaných rezerv kapitálových výdajů Programu vodohospodářských
akcí o částku 1.554.480 Kč,
f) Navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Vyskeř – Vodojem Za Hůrou – VHS Turnov“ ve výši 1.554.480
Kč,
to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové individuální investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje 2021 jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektu
spolufinancovaném ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu Životní
prostředí - výzvy č. 4/2019: „Vodovody a kanalizace“ níže uvedenému příjemci na akci do výše:
Název příjemce

IČ

Adresa/sídlo

Název projektu
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Parametry

Dotace v max.
výši Kč (%
podíl na
způsobilých

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30.11.2021
výdajích
projektu)

VHS Turnov
(Benecko)

2.

SO 02.1 vodovodní
řad „M“, SO 02.4
rozvodný řad „M1“,
2.840.446,33
SO 02.4 rozvodný
(18,125 %)
řad „M1-1“ -1951 m;
vodojem Mrklov –
2x15 m3

o poskytnutí účelových individuálních investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu
ochrany vod Libereckého kraje 2021 jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektech
spolufinancovaných z programu Ministerstva zemědělství ČR č. 129 300 „Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ - podprogramu 129 304
zaměřeného na podporu projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určených k
řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na českém
území, a to níže uvedeným příjemcům na akce do výše:

Název příjemce

SVS a.s.
(Hrádek n.
N.)

SVS a.s.
(Chrastava)

3.

Benecko, Mrklov –
Antonína
náhrada
492959 Dvořáka 287, nekapacitních
34
511 01
vodních zdrojů a
Turnov
dostavba přivaděče
pitné vody

IČ

Adresa/sídlo

Název projektu

„LI020126 Hrádek
nad Nisou,
Václavice –
Přítkovská
vodovod“ 490994
1689, 415 50 zajištění projektové
69
Teplice
a inženýrské
přípravy opatření
I.c dle Studie
Turów
„LI022100
Chrastava, Horní
Vítkov – vodovod“
Přítkovská
490994
- zajištění
1689, 415 50
69
projektové a
Teplice
inženýrské přípravy
opatření I.d dle
Studie Turów

Parametry

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

Projektová
dokumentace pro
územní řízení – 1 ks;
Projektová
dokumentace pro
stavební povolení – 1
ks

94.500
(10 %)

Projektová
dokumentace pro
územní řízení – 1 ks;
Projektová
dokumentace pro
stavební povolení – 1
ks

83.000
(10 %)

o poskytnutí účelové programové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje – Programu vodohospodářských akcí 2021 níže uvedenému příjemci na akci
do výše:

Název příjemce

IČ

Adresa/sídlo

Název projektu
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Parametry

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

Antonína
492959 Dvořáka 287, Vyskeř – Vodojem
34
511 01
Za Hůrou
Turnov

Vodojem podzemní o
objemu akumulace
2x 15 m3 – 30 m3;
odpadní kanalizace –
141 m; vodovodní
řad – 141 m

1.554.480
(35,84%)

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod Libereckého
kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a) VHS Turnov (Benecko), se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934
na projekt pod názvem „Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních vodních zdrojů a
dostavba přivaděče pitné vody“, č. OLP/3003/2021,
b)

c)

SVS a.s. (Hrádek n. N.), se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 na
projekt pod názvem „„LI020126 Hrádek nad Nisou, Václavice – vodovod“ - zajištění
projektové a inženýrské přípravy opatření I.c dle Studie Turów“, č. OLP/3552/2021,
SVS a.s. (Chrastava), se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 na projekt
pod názvem „„LI022100 Chrastava, Horní Vítkov – vodovod“ - zajištění projektové a
inženýrské přípravy opatření I.d dle Studie Turów“, č. OLP/3553/2021,

d)

VHS Turnov (Vyskeř), se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na
projekt pod názvem „Vyskeř – Vodojem Za Hůrou“, č. OLP/3562/2021
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok
2021,
Termín: 31. 12. 2021
2. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, podepsat smlouvy po jejich schválení v zastupitelstvu kraje.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 495/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/21 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2021 - Geopark Český ráj o. p. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/21, kterým se upravují výdaje v rámci rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, specifický ukazatel „Podpora
nadregionálních veřejných služeb - Botanická zahrada“ o částku 50.000 Kč,
b) navýšením výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, specifický ukazatel „Podpora činnosti Geopark Český ráj“ o částku 50.000 Kč,
rozhoduje
o navýšení individuální dotace příjemci Geopark Český ráj o.p.s., se sídlem Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov, IČ 27511774 na realizaci projektu „Podpora činnosti Geoparku Český ráj o.p.s. v
roce 2021“ o 50.000 Kč z 250.000 Kč na 300.000 Kč a úpravě závazných parametrů uzavřené
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smlouvy č. OLP/1069/2021 v souvislosti se zajištěním pětidenní mise dvou zahraničních zástupců
pověřených revalidací značky Globální geopark UNESCO Český ráj,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1069/2021 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Geoparkem Český ráj o.p.s., se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511
01 Turnov, IČ 27511774 na realizaci projektu „Podpora činnosti Geoparku Český ráj o.p.s. v roce
2021“
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1069/2021.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 496/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 359/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace
příjemci Mikroregion Frýdlantsko
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 359/21, kterým se upravují výdaje v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti, rozpočtový ukazatel „Metod. pomoc
obcím – zvyš. podílu tř. odpadu“ o částku 304.000 Kč,
b) navýšením výdajů v kapitole 917 08 - Transfery v rámci „Hospodaření s odpady“ o částku
304.000 Kč, zavedením nového specifického ukazatele „Řešení nakládání s BRKO na
Frýdlantsku - pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů – Mikroregion Frýdlantsko“ ve
výši 304.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a
zemědělství 2021, příjemci Mikroregion Frýdlantsko, IČO: 70946213, se sídlem Nám. T. G.
Masaryka 37, 464 01, Frýdlant ve výši 304.000 Kč na projekt „Řešení nakládání s BRKO na
Frýdlantsku - pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2627/2021 uzavíranou mezi Mikroregionem
Frýdlantsko, IČO: 70946213, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant a Libereckým
krajem
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok
2021,
Termín: 31. 12. 2021
2. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, podepsat smlouvu o poskytnutí účelové dotace po jejím schválení v zastupitelstvu
kraje.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 497/21/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 368/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého
majetku a pojistného plnění a úprava kapitoly 920 04
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 368/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 6.151.739 Kč
následovně:
1. navýšení kapitálových příjmů získaných z prodeje nemovitého majetku odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu z titulu úhrady Kupní smlouvy č. j. OLP/1361/2021
uzavřené mezi Libereckým krajem a ČEZ Distribuce, a. s., kupní cena ve výši 801.000 Kč
za nemovitost se všemi součástmi a příslušenstvím (trafostanice). Finanční prostředky byly
připsány na účet kraje Libereckého kraje dne 23. 8. 2021,
2.

navýšení nedaňových příjmů získaných z pojistného plnění Podhorská 54, Jablonec nad
Nisou, pojistná smlouva č. 7720976976, pojistná událost č. 4194005218, vodovodní škoda
ve výši 5.350.739 Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet kraje Libereckého kraje
dne 12. 3. 2021,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 6.151.739 Kč –
navýšení a úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, v tom:
1. snížení ukazatele akce číslo 0491950000: Podpora investičních projektů v resortu o částku
1.500.000 Kč,
2.

3.

4.

zavedení nového ukazatele akce číslo 1491241442: Střední škola gastronomie a služeb,
Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy
objekt Centrum ve výši 1.651.739 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo 0492001437: Střední zdravotnická škola a Střední
odborná škola, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – Havárie rozvodů
vody, objekt E ve výši 2.000.000 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo 0492011433: Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu D, dílny Letná ve výši 1.000.000 Kč,

5.

zavedení nového ukazatele akce číslo 0492021412: Obchodní akademie, Česká Lípa,
Havlíčkova 426, příspěvková organizace – Oprava střechy objektu školy ve výši 3.000.000
Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 498/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 373/21 – úprava kapitoly 917 04 – rozhodnutí o
poskytnutí individuální dotace Baseball clubu Blesk Jablonec n. N.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 373/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 200.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly, a to:
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1.
2.

snížení specifického ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace o částku
50.000 Kč,
snížení specifického ukazatele 04812410000 Gymnastika Liberec z.s.- Gymlib – Pohár
olympijských nadějí – OHC LIBEREC 2021 o částku 150.000 Kč,

3.

zavedení nového specifického ukazatele 04812710000 Baseball club Blesk Jablonec n. N. –
sportovní reprezentace LK v celkové výši 200.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které má charakter podpory de minimis,
příjemci:

Žadatel

IČO

Sídlo

Mšenská 64,
Baseball club
46604
Blesk Jablonec 26662914
Jablonec nad
nad Nisou z.s.
Nisou

Parametr
projektu:
Název projektu
název/měrná
jednotka/hodnota
1.
nákup
oficiálních hracích
míčů/počet ks/300
2.
nákup
hnojiva na údržbu
hrací plochy/kg/850
3.
regenerace
hrací
SPORTOVNÍ
plochy/m2/7500
REPREZENTACE
4.
pronájem
LIBERECKÉHO
osobní
KRAJE - podpora
dodávky/doba
účasti A týmu
pronájmu
v nejvyšší
v měsících/7
baseballové
5.
ubytování
soutěži
zahraničních
hráčů/doba
pronájmu
v měsících/5
6.
odměny
zahraničním
hráčům/počet
hráčů/3

Náklady
celkem
v Kč

470.000

Dotace do
výše v Kč

200.000

schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3509/2021, která
bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemcem Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s.
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2021,
Termín: 31. 12. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení uzavírané smlouvy k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021
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USNESENÍ č. 499/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Jizerské o. p. s., na projekt Jizerská magistrála
2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1.000.000 Kč žadateli Jizerská,
o.p.s., IČO: 25412949, se sídlem Bedřichov 218, 46812 Bedřichov, na projekt „Jizerská magistrála
2021“, číslo akce 04804970000,
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3571/2021
uzavírané mezi Libereckým krajem a žadatelem Jizerská, o.p.s., IČO: 25412949
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení uzavírané smlouvy k podpisu Ing.
Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 500/21/ZK
Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v
Olomouckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v
Olomouckém kraji, číslo smlouvy OLP/3570/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a
Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Smlouvy o
finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém
kraji číslo smlouvy OLP/3570/2021 k podpisu, hejtmanovi, Martinu Půtovi.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 501/21/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1171/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, IČO: 18383807, se sídlem:
Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí o změnu závazných parametrů projektu „Obnova
elektroinstalace a osvětlení baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“ na
jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery,
Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, na
základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 146/20/ZK ze dne 26. 5. 2020,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura,
památková péče a cestovní ruch na projekt „Obnova elektroinstalace a osvětlení baziliky minor sv.
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Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“, uzavřené dne 26. 6. 2020 mezi Klášterem
dominikánů Jablonné v Podještědí a Libereckým krajem, jehož předmětem je:
a) změna názvu projektu z „Obnova elektroinstalace a osvětlení baziliky minor sv. Vavřince a sv.
Zdislavy v Jablonném v Podještědí“ na „Celková obnova baziliky sv. Zdislavy a sv. Vavřince
v Jablonném v Podještědí“,
b) změna závazných parametrů projektu z těchto:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Silnoproudá elektrotechnika

kpl

1

Silnoproudé osvětlení

kpl

1

Jednotka

Hodnota

montáž dveří ocelový vnitřních jednokřídlých

ks

1

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

ks

1

na tyto nové:
Název parametru

c)
d)

změna termínu pro ukončení realizace projektu z 30. 11. 2021 na 31. 12. 2022,
změna termínu pro předložení vyúčtování z 2. 12. 2021 na 19. 2. 2023,

e) změna celkových způsobilých výdajů projektu bez dopadu na výši schválené dotace
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 30. 11. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/1171/2020 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 30. 11. 2021
USNESENÍ č. 502/21/ZK
Vyhlášení dotačního programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2022 - oblast
podpory kultura, památková péče a cestovní ruch
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji včetně povinných příloh
pro rok 2022 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory 7. Kultura, památková
péče a cestovní ruch s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve
výši 2.000.000 Kč
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje č. 7.1 Kulturní aktivity v
Libereckém kraji pro rok 2022.
Termín: 10. 12. 2021

Sídlo

IČO

Bohemoru
m s.r.o.
společnost
s ručením
omezeným

MHF Lípa Musica
MHF Lípa Musica je
nejvýznamnější akcí
svého druhu s tradicí 20
let konající se převážně
na území Libereckého
kraje. Každoročně nabízí
cca 20 projektů ve
spolupráci
s renomovaným
uměleckým garantem
festivalu a přispívá
k naplnění ročního
hudebního tématu kraje.

Žižkova
528/6,
470 01
Česká Lípa

28689810

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

* festivalový
ročník – 2 ks

Veřejná
podpora

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši

USNESENÍ č. 503/21/ZK
Ukončení smlouvy č. OLP/133/2021 a poskytnutí účelové dotace novému příjemci –
Mezinárodní hudební festival Lípa Musica
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
oznámení příjemce dotace, ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, se sídlem Žižkova 528/6, 470 01
Česká Lípa, IČO: 70820503, o ukončení pořadatelství Mezinárodního hudebního festivalu Lípa
Musica, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 131/21/ZK,
schvaluje
Dohodu o zrušení závazků, vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/133/2021 na projekt „Mezinárodní hudební festival Lípa Musica“, mezi
Libereckým krajem a ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, se sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká
Lípa, IČO: 70820503,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje žadateli:

2.800.000 Kč

1.1.2022 –
31.12.2023

blok.
výji
mka

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/3245/2021 na projekt „MHF Lípa Musica“
mezi Libereckým krajem a Bohemorum s.r.o., IČO: 28689810, se sídlem Žižkova 528/6, Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválenou dohodu o zrušení závazků a smlouvu
o poskytnutí dotace k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 31. 01. 2022
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USNESENÍ č. 504/21/ZK
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Divadlo F. X.
Šaldy Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace, Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zhořelecká
344/5, 460 05 Liberec, IČO: 00083143, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Rekonstrukce divadel“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 276/21/ZK ze dne 22. 6.
2021,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce divadel“ z 31. prosince 2021 na
28. února 2022 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. února
2022 na 19. dubna 2022,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1573/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
na projekt „Rekonstrukce divadel“, uzavřené dne 30. června 2021 mezi Libereckým krajem a
Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1573/2021 k podpisu
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 505/21/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1583/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 7.2
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Římskokatolická farnost Bozkov, IČ 15045455, se sídlem Bozkov 37, 512
13 Bozkov, o změnu termínu realizace projektu „Záchrana vzácných bozkovských varhan – IX.
etapa“ na jehož realizaci byly přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory:
7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 235/21/ZK ze dne 25. 5. 2021,
rozhoduje
o změně termínu realizace projektu „Záchrana vzácných bozkovských varhan – IX. etapa“ z 31. 12.
2021 na 30. 6. 2022, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 19. 2. 2022 na 19. 8. 2022,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1583/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Záchrana vzácných bozkovských varhan
- IX. etapa“, uzavřené dne 21. 6. 2021 mezi Římskokatolickou farností Bozkov a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna termínu realizace a vyúčtování projektu
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
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2.

Termín: 15. 12. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/1583/2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 20. 12. 2021

USNESENÍ č. 506/21/ZK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z programu 2.5 Dotačního fondu – Granát,
družstvo umělecké výroby, Turnov
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost společnosti Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov o změnu termínu realizace v projektu
„Modernizace webových stránek s propagací tradičního výrobce šperků“,
mění
část usnesení č. 397/21/ZK ze dne 21.9.2021 v části termín realizace projektu „Modernizace
webových stránek s propagací tradičního výrobce šperků“ příjemce Granát, družstvo umělecké
výroby, Turnov, Výšinka 1409, 51101 Turnov, IČ 00030091 z původního termínu realizace 1.7.2021
- 30.09.2021 na nový termín realizace 1.7.2021 – 31.12.2021,
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov o změně v projektu.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 507/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 341/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity
s finanční podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 341/21, kterým se upravuje specifický ukazatel v kapitole
917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to snížením specifického
ukazatele „Podpora ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje“ o částku 10.000 Kč a zavedením
specifického ukazatele „Odhalení pamětní desky plk.Václavu Knotkovi“ s částkou 10.000, bez
dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli obec Studenec, se sídlem č.p. 364,
512 33 Studenec, IČ: 00276162, do výše 10.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.OLP/3484/2021 na projekt
„Odhalení pamětní desky plk.Václavu Knotkovi“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a příjemcem
obec Studenec, se sídlem č.p. 364, 512 33 Studenec, IČ: 00276162,
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2021,
Termín: 31. 12. 2021
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení
resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a
rozvoje venkova, smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/3484/2021, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 508/21/ZK
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu; Smlouva o poskytnutí dotace
na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - KORID LK, spol. s r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 20.000.000 Kč
společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, pro
rok 2022,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č.
OLP/3580/2021 ve výši 20.000.000 Kč, mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s
r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit Smlouvu o
poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3580/2021 k
podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 509/21/ZK
Písemné informace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Přehled veřejných zakázek projednaných na 20. a 21. zasedání rady kraje a na 15. a 16.
mimořádném zasedání rady kraje,
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2021,
c) Informace o změně sazby pro stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad,
d) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k říjnu 2021,
e) Harmonogram jednání rady kraje na období leden až prosinec 2022,
f) Písemná informace o vydání Časového plánu Libereckého kraje k provádění opatření
Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, aktualizace 2020+,
g) Zprávu o ukončení realizace projektu "Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se
zdravotním postižením v Libereckém kraji",
h) Zprávu o ukončení realizace projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“,
i) Zprávu o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2.
etapa“,
j) Zprávu o ukončení realizace projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a
zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“,
k) "Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 (dále jen KPVP)",
l) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 6. 10. 2021 do 16. 11.
2021.
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)

Poděkování za finanční prostředky obci Stebno a materiální pomoc městu Kryry při živelné
pohromě dne 24. 6. 2021.

USNESENÍ č. 510/21/ZK
Rozhodnutí o neposkytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje - resort dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku, Spolek železniční historie
Martinice v Krkonoších, č.p. 131, 512 32 Martinice v Krkonoších, IČO: 04256221, na projekt pod
názvem „Oslava výročí 150 let železniční stanice Martinice v Krkonoších“,
2) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Města Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37,
464 01 Frýdlant, IČO: 00262781, na projekt pod názvem „Stezka pro cyklisty a chodce v ul. Bělíkova
– ul. Zámecká, Frýdlant“,
3) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Obec Svojkov, Svojkov 12, 47153
Svojkov, IČO: 00831689 na projekt pod názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici II/268 v
obci Svojkov,
rozhoduje
o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivity v oblasti dopravy, níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekty v celkové výši 1.150.000 Kč:

20

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30.11.2021
Č.
IČO
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

1.
00262781
Město Frýdlant, nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

Název projektu

Stezka pro cyklisty a chodce v ul. Bělíkova – ul. Zámecká,
Frýdlant

Účel projektu

Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v ul. Bělíkova – ul.
Zámecká ve Frýdlantě.

Název parametru
projektu

Objekt 101.3 cyklostezka (zařízení stanoviště)
Objekt 102.3 chodník (zařízení stanoviště)
Objekt 103 komunikace (zemní práce, všeobecné konstrukce,
komunikace, ostatní konstrukce a práce)
Objekt 401.2 veřejné osvětlení (nezastavěné území)
Část přeložky distribuční sítě ČEZ (hloubková úprava)

Měrná jednotka

Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl

Hodnota parametru

1
1
1
4
1

Celkové plánované
náklady projektu (Kč)

6.819.115

Podíl dotace na
nákladech projektu (%)

14,66

Max. výše dotace (Kč)

1.000.000

Investice/
neinvestice

investice

Termín realizace
1. 1. 2021 – 31.12. 2021
projektu
Důvod neposkytnutí

Nedostatek finančních prostředků
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Č.

2.

IČO

00831689

Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

Obec Svojkov, Svojkov 12, 471 53 Svojkov

Název projektu

Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici II/268 v obci Svojkov

Účel projektu

Instalace moderního inteligentního dopravního zařízení ZEUS
se zobrazováním registrační značky vozidla.

Název parametru
projektu

Inteligentní ukazatel rychlosti

Měrná jednotka
Hodnota parametru

ks
1

Celkové plánované
náklady projektu (Kč)

240.506,88

Podíl dotace na
nákladech projektu (%)

62,37

Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Důvod neposkytnutí

150.000
investice
2.8.2021 – 29.10.2021
Nedostatek finančních prostředků

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy informovat o přijatém
usnesení výše uvedené žadatele o dotaci.
Termín: 10. 12. 2021
USNESENÍ č. 511/21/ZK
Darování vysoušečů Hasičskému záchrannému sboru LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí 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,
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit postup dle přijatého usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 512/21/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2419/2021 s Městem Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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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,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení projektu „Přestavba CAS SCANIA – 2. etapa s nákupem vybavení“
Města Semily z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 2. 2022 na 19. 2. 2023,
schvaluje
dodatek 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2419/2021 s Městem Semily Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 513/21/ZK
Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Strategii sociální začleňování Libereckého kraje 2021+, včetně příloh,
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí, zahájit
implementaci Strategie sociální začleňování Libereckého kraje 2021+.
Termín: 30. 01. 2023
USNESENÍ č. 514/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery,
Spolufinancování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v roce 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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)

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,
rozhoduje o
poskytnutí 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 2021-2023 – I. aktualizace pro rok 2022 v úhrnném
objemu 30.000.000 Kč, níže uvedeným příjemcům ve výši:
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Poř.
číslo

Název
poskytovatele

IČO

Registra
ční číslo

Sídlo

01.

Fokus Semily,
z.s.

22871080

Nad Školami 480,
513 01 Semily

8899363

02.

Fokus Semily,
z.s.

22871080

Nad Školami 480,
513 01 Semily

6265472

26611716

Staňkovská 378, 198
00 Praha 9

4385424

00570931

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

1303151

1020591

03.

04.

Tichý svět,
o.p.s.
NADĚJE

Druh
sociální
služby
§ 70
sociální
rehabilitace
§ 67
sociálně
terapeutické
dílny
§ 70
sociální
rehabilitace
§ 63
noclehárny
§ 61
nízkoprahov
á denní
centra
§ 57
azylové
domy

Výše dotace
v Kč

253 000

337 000

130 000

131 000

05.

NADĚJE

00570931

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

06.

NADĚJE

00570931

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

5918012

07.

NADĚJE

00570931

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

9860755

§ 69 terénní
programy

57 000

08.

NADĚJE

00570931

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

1420566

§ 69 terénní
programy

174 000

09.

NADĚJE

00570931

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

3822869

§ 63
noclehárny

154 000

10.

NADĚJE

00570931

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

1775589

§ 69 terénní
programy

354 000

00570931

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

2481915

§ 61
nízkoprahov
á denní
centra

203 000

26593980

Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XIRůžodol I

7559709

§ 39 osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XIRůžodol I

7135154

§ 39 osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XIRůžodol I

9349276

§ 39 osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XIRůžodol I

3852372

§ 39 osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XIRůžodol I

2453453

§ 56
tlumočnické
služby

87 000

11.

12.

13.

14.

15.

16.

NADĚJE
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.
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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.

26593980

Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XIRůžodol I

1656576

§ 44
odlehčovací
služby

236 000

26593980

Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XIRůžodol I

5362299

§ 44
odlehčovací
služby

99 000

26593980

Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XIRůžodol I

2164863

§ 44
odlehčovací
služby

143 000

26593980

Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XIRůžodol I

6806376

§ 44
odlehčovací
služby

99 000

21.

LAMPA, z. s.

22889159

Husova 89, 471 24
Mimoň

7555345

§ 69 terénní
programy

73 000

22.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460
01 Liberec XIRůžodol

6940940

§ 49
domovy pro
seniory

490 000

23.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460
01 Liberec XIRůžodol

3146268

§ 57
azylové
domy

261 000

24.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460
01 Liberec XIRůžodol

9958898

§ 57
azylové
domy

270 000

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.

27291049

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

4353078

§ 43
podpora
samostatné
ho bydlení

404 000

28.

Společnost
Dolmen, z.ú.

27291049

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

5227172

§ 51
chráněné
bydlení

490 000

29.

Společnost
Dolmen, z.ú.

27291049

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

6650186

§ 67
sociálně
terapeutické
dílny

253 000

30.

Déčko Liberec
z.s.

68455232

Švermova 32/35,
460 10 Liberec XFrantiškov

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 IIIJeřáb

3959325

§ 54 raná
péče

490 000
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4823957

§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

490 000

33.

Centrum LIRA,
z.ú.

28731191

Matoušova 406/20,
460 07 Liberec IIIJeřáb

34.

REVA o.p.s.

25447726

Na Perštýně 352/33,
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

40229939

Kosmonautů 2022,
Předměstí, 412 01
Litoměřice

3632154

§ 40
pečovatelsk
á služba

377 000

37.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem
321/1, 460 01
Liberec IV-Perštýn

9543067

38.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem
321/1, 460 01
Liberec IV-Perštýn

3069495

39.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem
321/1, 460 01
Liberec IV-Perštýn

4343228

§ 44
odlehčovací
služby

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

42.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623065

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

2284277

43.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623066

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

7472903

§ 37
odborné
sociální
poradenství
§ 44
odlehčovací
služby

§ 37
odborné
sociální
poradenství
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

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.

27322793

Palachova 504/7,
460 01 Liberec IStaré Město

2527518

§ 70
sociální
rehabilitace

46.

Maják NMPS, z.
ú.

08848254

47.

Maják NMPS, z.
ú.

08848254

Švermova 853, 463
65 Nové Město pod
Smrkem

Švermova 853, 463
65 Nové Město pod
Smrkem

26

7356784

3661910

§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

160 000

348 000

490 000

22 000

25 000

18 000

490 000

174 000

116 000
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48.

MAREVA z.s.

01679198

Na Pískovně 657/24,
460 14 Liberec XIVRuprechtice

7734736

§ 40
pečovatelsk
á 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
nízkoprahov
á 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

6552817

§ 37
odborné
sociální
poradenství

307 000

53.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460
01 Liberec IVPerštýn

54.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460
01 Liberec IVPerštýn

4142726

§ 64 služby
náslené
péče

142 000

55.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460
01 Liberec IVPerštýn

4853448

§ 68
terapeutické
komunity

484 000

56.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460
05 Liberec VKristiánov

8791447

57.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460
05 Liberec VKristiánov

6374958

58.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460
05 Liberec VKristiánov

3910140

§ 37
odborné
sociální
poradenství
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

70 000

116 000

290 000

59.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460
05 Liberec VKristiánov

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 VKristiánov

5063729

§ 69 terénní
programy

70 000

61.

Tyfloservis,
o.p.s.

26200481

Krakovská 1685/21,
110 00 Praha

3843439

§ 70
sociální
rehabilitace

99 000

2584331

§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

174 000

62.

Oblastní charita
Jičín

73633755

Na jihu 553, 506 01
Jičín-Nové Město
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63.

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

7253089

§ 40
pečovatelsk
á služba

421 000

64.

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

5968921

§ 44
odlehčovací
služby

116 000

65.

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

7143232

§ 39 osobní
asistence

490 000

66.

MCU
KOLOSEUM,
o.p.s.

25405080

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
pečovatelsk
á služba

490 000

73.

Charita Česká
Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470
01 Česká Lípa

1297986

74.

Charita Česká
Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470
01 Česká Lípa

6790491

75.

Charita Česká
Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470
01 Česká Lípa

2925974

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

3166608

§ 48
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

490 000

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

78.

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160
15 Liberec - Starý
Harcov

79.

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160
15 Liberec - Starý
Harcov

7044506

80.

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160
15 Liberec - Starý
Harcov

2718583

28

§ 57
azylové
domy
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

§ 51
chráněné
bydlení
§ 67
sociálně
terapeutické
dílny

490 000

232 000

406 000

490 000

151 000
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27298523

Vlčí vrch 323, 4160
15 Liberec - Starý
Harcov

82.

Diakonie ČCE –
středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

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

8492814

83.

Diakonie ČCE –
středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

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

3428319

84.

Diakonie ČCE –
středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633993

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

7080749

85.

Diakonie ČCE –
středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

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

5741111

§ 40
pečovatelsk
á služba

490 000

86.

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635,
120 00 Praha 2Vinohrady

5235056

§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež

174 000

87.

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635,
120 00 Praha 2Vinohrady

6719009

§ 37
odborné
sociální
poradenství

348 000

88.

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635,
120 00 Praha 2Vinohrady

5713240

§ 69 terénní
programy

348 000

89.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18,
460 15 Liberec XVStarý Harcov

1226991

90.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18,
460 15 Liberec XVStarý Harcov

3865693

91.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18,
460 15 Liberec XVStarý Harcov

3596108

§ 43
podpora
samostatné
ho bydlení

490 000

92.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18,
460 15 Liberec XVStarý Harcov

8208204

§ 70
sociální
rehabilitace

490 000

93.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18,
460 15 Liberec XVStarý Harcov

5563434

§ 67
sociálně
terapeutické
dílny

337 000

94.

Alzheimercentru
m 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
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež

290 000

81.

DH Liberec,
o.p.s.

U Nemocnice 2696,
Česká Lípa, 470 06
Česká Lípa

29

5793673

§ 39 osobní
asistence
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

§ 50
domovy se
zvláštním
režimem
§ 51
chráněné
bydlení

290 000

174 000

290 000

232 000

490 000

490 000

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30.11.2021

97.

Rodina v centru,
z.ú.

27004295

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

8466886

98.

Rodina v centru,
z.ú.

27004295

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

3912232

99.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01
Turnov

4661168

100.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295102

Skálova 415, 511 01
Turnov

9909982

101.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01
Turnov

9314906

102.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01
Turnov

7471836

Konopná 776/8,
Liberec XIVRuprechtice, 460 14
Liberec

§ 37
odborné
sociální
poradenství
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 67
sociálně
terapeutické
dílny
§ 70
sociální
rehabilitace
§ 45 centra
denních
služeb
§ 43
podpora
samostatné
ho bydlení

116 000

57 000

253 000

168 000
194 000

421 000

8935632

§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež

174 000

451 000

103.

Maják Plus, z.ú.

07934335

104.

Sdružení
TULIPAN, z.s.

26672472

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

8533092

§ 51
chráněné
bydlení

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

Dlouhá 37, 110 00
Praha

Celkem

30 000 000

schvaluje
vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci,
rozhoduje o
neposkytnutí dotace níže uvedenému subjektu 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

Registrač
ní číslo

Sídlo

30

Druh
sociální
služby

Administrativní
nesoulad
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105.

SAREMA LIBEREC s.r.o.

25049313

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

7455227

§ 70
sociální
rehabilitace

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

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021,
Termín: 31. 12. 2021
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
neúspěšného žadatele o přijatém usnesení.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 515/21/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec,
a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) pozvánku 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. 12. 2021,
b) rezignaci Martina Půty, hejtmana kraje, na členství v dozorčí radě společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a.s.,
deleguje
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
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a. s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec,
doručovací číslo: 460 63, dne 17. 12. 2021 zastupoval Liberecký kraj a hlasoval pro navržená
usnesení valné hromady.
Termín: 17. 12. 2021
USNESENÍ č. 516/21/ZK
Smlouva mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
smlouvu 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
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit na základě schválení Zastupitelstvem kraje
předložení smlouvy k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 517/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04 – poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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)

c)

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,

d)

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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 518/21/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) zřizovací listinu a přílohu č. 1 zřizovací listiny Školního statku Frýdlant, příspěvkové
organizace, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
b) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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:
I.

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,
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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,
rozhoduje
o 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, 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,
schvaluje
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
a ukládá
a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2021,
b)

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/3662/2021 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje
a vyrozumět ředitele Školního statku Frýdlant, příspěvkové organizace o přijatém usnesení.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 519/21/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro
osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) navýšení 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 rozložení v letech 2019 až
2028,
b) snížení 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 rozložení
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, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2023
USNESENÍ č. 520/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 366/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery –
poskytnutí účelové dotace obci Polevsko
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 366/21, kterým se
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a)

b)

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,
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,

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

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

rozhoduje o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

60.000 Kč

4.10.2021 –
31.12.2022

ano

schvaluje
Smlouvu 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
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021,
2.

Termín: 31. 12. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné
moci č. PM 168/2020.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 521/21/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly
917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – 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
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přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených
památek v LK, oblast podpory: 07. Kultura, památková péče a cestovní ruch, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 236/21/ZK ze dne 25. 5. 2021,
rozhoduje
o změně 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,
schvaluje
dodatek 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
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 04. 01. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě OLP/1819/2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 18. 01. 2022
USNESENÍ č. 522/21/ZK
Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Krajské vědecké knihovny v Liberci,
příspěvkové organizace, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1, kde se upravuje vymezení majetkových práv a povinností,
b)

c)

úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové
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,
úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
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 byla doplněna čísla
LV u pozemků a staveb,

d)

úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
příspěvkové organizace, se sídlem náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, kde se
upravuje hlavní účel činnosti, vymezení majetkových práv a povinností a navyšuje se hodnota
staveb technickým zhodnocením budovy Kláštera, Červeného domu a Vísecké rychty v
Kravařích,

e)

úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, kde se upravuje hlavní účel činnosti,
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f)

vymezení majetkových práv a povinností a navyšuje se hodnota staveb technickým
zhodnocením objektu Skálova čp. 71 a čp. 72.,
úplné znění zřizovací listiny Zoo Liberec, příspěvkové 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)

úplné znění zřizovací listiny Botanické zahrady Liberec – LK, příspěvkové 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, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení zřizovacích listin
a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 523/21/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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
0712000000 „Propagace kultury Libereckého kraje“ o 255.000 Kč a navyšuje se rozpisový
ukazatel 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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 524/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 393/21 úprava v kapitole 926 07 - Dotační fond převod nevyčerpaných prostředků do programu 7.10 Infrastruktura cestovního
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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,
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b)

• 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,
• nespecifikované rezervy programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního
ruchu v celkové výši 62.000 Kč,
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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 525/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/21 – snížení výdajů v 920 08 – Kapitálové výdaje
a navýšení výdajů v 912 08 – Účelové příspěvky PO - Fotovoltaická elektrárna
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na
rok 2021.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 526/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. –
pořízení automobilu“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb
Jablonec n. N. – pořízení automobilu“ do výše 390.000 Kč a jeho rozložení v letech 20212022,
b)

předpokládané předfinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.
N. – pořízení automobilu“ Libereckým krajem do výše 1.260.000 Kč a jeho rozložení v
letech 2021-2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 527/21/ZK
Úprava jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
nové znění Jednacího řádu pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajistit, aby se s novým jednacím řádem seznámili zaměstnanci úřadu.
Termín: 10. 12. 2021

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

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

V Liberci dne 6. 12. 2021
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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