Výpis usnesení z 24. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 7. 12. 2021
USNESENÍ č. 1940/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 17/VI/20/RK, 1007/21/RK, 1275/21/RK,
1576/21/RK, 1577/21/RK, 1578/21/RK, 1589/21/RK, 1620/21/RK, 1621/21/RK,
1630/21/RK, 1676/21/RK, 1678/21/RK, 1684/21/RK, 1691/21/RK, 1694/21/RK,
1696/21/RK, 1698/21/RK, 1699/21/RK, 1700/21/RK, 1701/21/RK, 1704/21/RK,
1712/21/RK, 1715/21/RK, 1723/21/RK, 1725/21/RK, 1729/21/RK, 1730/21/RK,
1736/21/RK, 1737/21/RK, 1738/21/RK, 1739/21/RK, 1740/21/RK, 1752/21/RK,
1761/21/RK, 1762/21/RK, 1763/21/RK, 1765/21/RK, 1767/21/RK, 1776/21/RK,
1779/21/RK, 1780/21/RK, 1782/21/RK, 1783/21/RK, 1784/21/RK, 1785/21/RK,
1789/21/RK, 1791/21/RK, 1801/21/RK, 1803/21/RK, 1805/21/RK, 1809/21/RK,
1814/21/RK, 1817/21/RK, 1818/21/RK, 1820/21/RK, 1833/21/RK, 1835/21/RK,
1839/21/RK, 1841/21/RK, 1842/21/RK, 1845/21/RK, 1846/21/mRK, 1848/21/RK,
1852/21/RK, 1855/21/RK, 1857/21/RK, 1860/21/RK, 1861/21/RK, 1865/21/RK,
1879/21/RK, 1882/21/RK, 1883/21/RK, 1884/21/RK, 1885/21/RK, 1886/21/RK,
1900/21/RK, 1901/21/RK, 1903/21/RK, 1904/21/RK, 1906/21/RK, 1917/21/RK,
1922/21/RK, 1923/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1170/21/RK ad 2) z 30. 11. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1751/21/RK z 30. 11. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1856/21/RK z 30. 11. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1881/21/RK z 1. 12. 2021 na 31. 12. 2021.

1502/21/RK,
1626/21/RK,
1695/21/RK,
1709/21/RK,
1734/21/RK,
1758/21/RK,
1778/21/RK,
1787/21/RK,
1811/21/RK,
1836/21/RK,
1851/21/RK,
1869/21/RK,
1899/21/RK,
1918/21/RK,

USNESENÍ č. 1941/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování usnesení č. 98/VI/20/ZK, 372/21/ZK, 404/21/ZK, 410/21/ZK, 422/21/ZK, 449/21/ZK,
456/21/ZK, 457/21/ZK, 458/21/ZK, 459/21/ZK, 460/21/ZK, 461/21/ZK, 464/21/ZK, 466/21/ZK,
467/21/ZK, 469/21/ZK, 470/21/ZK, 473/21/ZK, 474/21/ZK, 475/21/ZK, 476/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
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USNESENÍ č. 1942/21/RK
Vyhodnocení 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 30. 11. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 11. 2021
a ukládá
1. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, předložit písemnou informaci na jednání zastupitelstva
kraje, v níž bude vysvětlen způsob podpory stabilním organizacím poskytujících
environmentální výchovu vzdělávání a osvětu v Libereckém kraji,
Termín: 21. 12. 2021
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, písemně odpovědět Ing. Michalu Křížovi
ohledně popisu průběhu soutěže a vypořádání smluvního závazku s původním dodavatelem
díla výstavby objektu APOSS Liberec p. o. - Nová Ves, a to společností BREX spol. s r.o.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1943/21/RK
Příprava 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 21. 12. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2021.
USNESENÍ č. 1944/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého dukátu
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí věcného daru, Hejtmanského zlatého dukátu, v celkové hodnotě 7.256 Kč (slovy: sedm
tisíc dvě stě padesát šest korun českých) Statutárnímu městu Liberec, na základě udělení ocenění
Pocty hejtmana Libereckého kraje 2021 Vlastovi Burianovi (in memoriam),
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/3738/2021 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat darovací smlouvu mezi Libereckým
krajem a Statutárním městem Liberec a zajistit postup dle přijatého usnesení.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 1945/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vyplacení finančních odměn a věcných darů u příležitosti životního jubilea v roce 2022
zaměstnancům Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
a uvolněnému členu zastupitelstva dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly
92515 – Sociální fond Libereckého kraje za předpokladu, že v den životního výročí budou
v pracovním poměru k Libereckému kraji – Krajskému úřadu Libereckého kraje nebo budou
vykonávat uvolněnou funkci zastupitelstva v maximální celkové výši 195.400 Kč,
b)

vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnancům Libereckého
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kraje zařazeným do Krajského úřadu Libereckého kraj dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 92515 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši
15.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání finančních odměn, věcných darů
a finančních darů příslušným zaměstnancům krajského úřadu a uvolněnému členu zastupitelstva.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1946/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního automobilu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního automobilu“
souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Luboš Fejgl, vedoucí oddělení autoprovozu,
náhradník Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Ing. Milan Servít, vedoucí personálního a mzdového oddělení,
schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/3726/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1947/21/RK
Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s podmínkami a Vyhlášením programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 5 Sociální věci, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.093.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace na rok 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a ke schválení Vyhlášení, podmínky
a povinné přílohy programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory „sociální věci“ s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.093.000 Kč.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1948/21/RK
Darovací smlouva na převod zásob zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
Rada 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 zásoby 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/3721/2021 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 zásoby 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 6
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit materiál
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1949/21/RK
Darovací smlouva na převod zásob zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
Rada 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 zásoby zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 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
uzavření darovací smlouvy č. OLP/3729/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem zásob a Statutárním městem Liberec, se sídlem
nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako obdarovaným, jejímž
předmětem jsou zásoby zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, dle přílohy smlouvy č.1
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit materiál
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1950/21/RK
Rozpočtové opatření č. 401/21 - úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
zapojení dotace na úhradu nezbytných výdajů spojených s epidemií COVID_19
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 401/21, kterým se navyšují celkové příjmy kraje o částku 1.521.564 Kč
z titulu přijaté účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a kterým se navyšují výdaje
kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí v celkové výši 1.521.564 Kč určené
pro příspěvkovou organizaci Dětské centrum Liberec na úhradu nezbytných výdajů spojených
s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při výkonu sociálně-právní ochrany dětí
v souvislosti s epidemií COVID 19
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 401/21 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1951/21/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
organizacím sociálních věcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí, a to takto:
a) zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, IČO: 48282936, akce
č. 5501571505 - Automobil pro Ladu, o termínu ukončení realizace výdajů spojených
s akcí do 10. 12. 2021, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše
uvedenou akcí do 1. 7. 2022,
b) zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace,
IČO: 48282936, akce č. 5501661507 – Nákup automobilu pro uživatele denního
stacionáře, o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2021, nově je
termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 1. 7. 2022,
c)

d)

e)

zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace,
IČO: 71220011, akce č. 55011711510 – Rekonstrukce zařízení plynové kotelny, o termínu
ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2021, nově je termín ukončení
realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 1. 7. 2022,
zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, IČO: 71220071, akce č. 05501141520 PD výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves, o termínu
ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2021, nově je termín ukončení
realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 1. 7. 2022,
zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČO: 75070758, akce č. 05501721522 – Oprava střechy DOZP Lesní, o termínu ukončení
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2.

realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2021, nově je termín ukončení realizace
výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 1. 7. 2022
o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování
akce mimořádného příspěvku“ dle přílohy č. 1 takto:
a)

b)

c)

d)

e)

zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, IČO: 48282936, akce
č. 5501571505 - Automobil pro Ladu, o termínu vyúčtování výše uvedené akce
do 10. 12. 2021, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven
do 15. 7. 2022,
zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace,
IČO: 48282936, akce č. 5501661507 – Nákup automobilu pro uživatele denního
stacionáře, o termínu vyúčtování výše uvedené akce do 10. 12. 2021, nově je termín
předložení závěrečného vyúčtování stanoven do 15. 7. 2022,
zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace,
IČO: 71220011, akce č. 5501711510 – Rekonstrukce zařízení plynové kotelny, o termínu
vyúčtování výše uvedené akce do 10. 12. 2021, nově je termín předložení závěrečného
vyúčtování stanoven do 15. 7. 2022,
zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, IČO: 71220071, akce č. 05501141520 PD výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves, o termínu
vyúčtování výše uvedené akce do 10. 12. 2021, nově je termín předložení závěrečného
vyúčtování stanoven do 15. 7. 2022,
zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČO: 75070758, akce č. 05501721522 – Oprava střechy DOZP Lesní, o termínu
vyúčtování výše uvedené akce do 10. 12. 2021, nově je termín předložení závěrečného
vyúčtování stanoven do 15. 7. 2022

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady Libereckého
kraje.
Termín: 22. 12. 2021
USNESENÍ č. 1952/21/RK
Poskytnutí respirátorů KN95 příspěvkovým organizacím Libereckého kraje – vybavení
zaměstnanců sociálních služeb ochrannými pomůckami
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
bezúplatném převodu respirátorů KN95 v hodnotě 59,29 Kč včetně DPH/1 ks pro vybavení
zaměstnanců v sociálních službách ochrannými pomůckami těmto příspěvkovým organizacím
Libereckého kraje
Název organizace

Počet
respirátorů

Cena
respirátorů

Sídlo organizace

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

2880

170 755,20

Lužická 920/7, 460 01
Liberec 1 - Staré Město

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace

1200

71 148,00

Tanvaldská 269, 463 11
Liberec 30

OSTARA, příspěvková organizace

1200

71 148,00

Pivovarská 693, 471 54
Cvikov
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Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

1200

71 148,00

Jestřebí 126, 471 61
Jestřebí

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace

520

30 830,80

Hradecká 2905, 470 06
Česká Lípa

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

800

47 432,00

Benešov u Semil 180,
512 06 Benešov u Semil

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace

1440

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace

2000

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace

1680

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace

2160

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace

1560

Domov důchodců Český Dub, příspěvková
organizace

1520

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace

1400

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková
organizace

3080

Domov Raspenava, příspěvková organizace

1080

64 033,20

APOSS Liberec, příspěvková organizace

1080

64 033,20

840

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Benešova 1, 471 52
Sloup v Čechách
Dolní Rokytnice 291,
118 580,00 512 44 Rokytnice nad
Jizerou
ul. V. Nezvala 87/14,
99 607,20 466 02 Jablonec nad
Nisou
Velké Hamry 600, 468
128 066,40
45 Velké Hamry
85 377,60

92 492,40

U Sila 321, 463 11
Liberec 30

Zámecká 39/IV, 463 43
Český Dub
Jindřichovice pod
83 006,00 Smrkem č.p. 238, 463 66
Jindřichovice p.S.
Domažlická 880/8, 460
182 613,20
10 Liberec 3
90 120,80

Fučíkova 432, 463 61
Raspenava

Zeyerova 832/24, 460
01 Liberec 1
Liberecká 451, 463 42
49 803,60 Hodkovice nad
Mohelkou
U Balvanu 2, 466 01
73 519,60
Jablonec nad Nisou

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad
Nisou, příspěvková organizace

1240

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

1280

75 891,20

28 160

1 669 606,40

Pekárkova 572/5, 460
01 Liberec 15

schvaluje
vzor předávacího protokolu k poskytnutí respirátorů příspěvkovým organizacím zřizovaným
Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, zajistit předání respirátorů KN95 vybraným
příspěvkovým organizacím Libereckého kraje
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1953/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

3.

4.

5.

s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od dárce Festool s. r. o., se sídlem Chelčického
1932, 470 37 Česká Lípa, IČO: 00658251, ve prospěch zařízení Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO: 48282961,
s přijetím finančního daru ve výši 12.000 Kč od dárce Nadační fond LASVIT, ul. Komunardů
894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 24202118, ve prospěch zařízení Denní a pobytové
sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa,
IČO: 48282961,
s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od dárce Statutární město Jablonec nad Nisou,
se sídlem Mírové náměstí 3100/19. 467 51 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, 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 10.000 Kč od dárce Statutární město Jablonec nad Nisou,
se sídlem Mírové náměstí 3100/19. 467 51 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, ve prospěch
zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600,
468 45 Velké Hamry, IČO: 71220003,
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,

6.

s přijetím věcného daru - dárkové balíčky a občerstvení pro klienty domova v hodnotě ve výši
35.000 Kč od dárce Nadace Syner, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4,
IČO: 25419790, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
se sídlem Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO: 71220020
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1954/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup vícemístných automobilů“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Nákup vícemístných automobilů“ dle § 127 odst. 1 zákona
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek
není žádný účastník zadávacího řízení (vybraný dodavatel odstoupil ze zadávacího řízení)
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1955/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Podpora aplikace k řízení, správě, financování
a kontrole Základní sítě sociálních služeb“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Podpora aplikace k řízení, správě, financování a kontrole
Základní sítě sociálních služeb", a to účastníku DERS s.r.o., IČO: 2592462, se sídlem Polákova
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737/1, 500 02 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 1.392.702,50 Kč bez DPH, 1.685.170,03 Kč
včetně DPH za 4 roky plnění,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
2. servisní smlouvu č. OLP/3772/2021 mezi Libereckým krajem a společností DERS s.r.o.,
IČO: 25924362, se sídlem Polákova 737/1, 500 02 Hradec Králové
ukládá a pověřuje
Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, k podepsání Servisní smlouvy se společností DERS, s.r.o.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1956/21/RK
Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Centrum intervenčních
psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky organizace Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Mgr. Alenu Zemanovou,
do funkce ředitelky zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace, s účinností od 1. 2. 2022
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Mgr. Aleny Zemanové do funkce ředitelky zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,
2.

Termín: 31. 12. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit radě kraje
hodnotící zprávu ředitelky, před uplynutím zkušební doby 6 měsíců.
Termín: 31. 07. 2022

USNESENÍ č. 1957/21/RK
Provádění změn rozpočtu 2021 prostřednictvím rozpočtových opatření v období do konce
roku 2021, ve kterém již orgány kraje nezasedají
Rada kraje po projednání
schvaluje
provádění změn rozpočtu kraje 2021 Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana, resort
ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, prostřednictvím rozpočtových
opatření v období do konce roku 2021, ve kterém již orgány kraje nezasedají
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky
1) provádět, v souladu s pravidly k rozpočtu kraje 2021, změny rozpočtu 2021 prostřednictvím
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2)

rozpočtových opatření, v období do konce roku 2021, ve kterém orgány kraje již nezasedají,
Termín: 31. 12. 2021
předložit na jednání rady kraje písemnou informaci o provedených změnách rozpočtu kraje
v závěru roku 2021.
Termín: 31. 01. 2022

USNESENÍ č. 1958/21/RK
Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2021 v roce 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2021 v roce 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, koordinovat dodržování radou kraje schválených zásad pro použití
nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2021 v roce 2022.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1959/21/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad roku
2021 jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1960/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
č. OLP/23/2021 – Dopravní sdružení obcí Jablonecka
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro období
od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2023 č. OLP/23/2021, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a Dopravním sdružením obcí Jablonecka, IČ 60254041, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové
náměstí 3100/19, 466 01, z důvodu stanovení rozsahu výkonů, výše částky z důvodu zapojení
dopravce do IDOL a celkové výše částky, kterou je Kraj povinen uhradit DSOJ v kalendářním roce
2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/23/2021.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 1961/21/RK
Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje drážní dopravou - návrh dalšího postupu
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu ve věci zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou a všech
prověřovaných alternativách,
rozhoduje
o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro provozní soubor Jizerskohorské
železnice II v období od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2026 do celostátní změny
jízdních řádů v prosinci 2033 formou přímého zadání dle čl. 5 odst. 6 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, v platném znění,
schvaluje
1. uveřejnění notifikace provozního souboru "Jizerskohorská železnice II" ve věstníku EU
a oznámení o uzavření smlouvy přímým zadáním s dopravcem České dráhy, a.s., 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
"Jizerskohorská železnice II" se společností České dráhy, a.s.,
3.

zahájení jednání o spolupráci a jednotné obnově vozového parku v regionální i dálkové
dopravě Libereckého kraje s Ministerstvem dopravy a dalšími spoluobjednateli

a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
notifikaci příslušného provozního souboru "Jizerskohorská železnice II" ve věstníku EU,
Termín: 31. 01. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
zveřejnění oznámení o uzavření smlouvy pro provozní soubor „Jizerskohorská železnice II“
přímým zadáním s dopravcem České dráhy, a.s., na úřední desce kraje,
3.

4.

5.

Termín: 28. 02. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
o rozhodnutí Libereckého kraje dopravce České dráhy, a.s.,
Termín: 31. 01. 2022
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 "Jizerskohorská
železnice II" od změny jízdních řádů v prosinci 2026 ke schválení Radě Libereckého kraje,
Termín: 31. 10. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
o rozhodnutí Libereckého kraje Ministerstvo dopravy a současně jej vyzvat ke spolupráci
a jednotné obnově vozového parku v regionální i dálkové dopravě.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1962/21/RK
ČSAD Liberec, a.s. – dohoda o započtení pohledávky na příplatkovou povinnost
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu č. OLP/3744/2021 o započtení pohledávek mezi Libereckým krajem a společností ČSAD
Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504, jejímž předmětem
je naplnění příplatkové povinnosti akcionáře Liberecký kraj
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, předložit dohodu o započtení
č. OLP/3744/2021 i dohodu o poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti,
schválenou zastupitelstvem kraje, hejtmanovi kraje k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1963/21/RK
Autobusy LK s.r.o. – souhlas s příplatkem mimo základní kapitál společnosti ČSAD Liberec,
a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) příplatek společnosti Autobusy LK, s.r.o. mimo základní kapitál společnosti ČSAD Liberec,
a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504, ve výši 6.089.200 Kč,
s tím, že příplatková povinnost bude splněna v penězích,
b) dohodu o poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti mezi společností
Autobusy LK, s.r.o. a společností ČSAD Liberec, a.s.
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, vyrozumět
společnost Autobusy LK, s.r.o., o přijatém usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1964/21/RK
Informace o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. – oblast Českolipsko (Západ)
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o stavu připravenosti společnosti ČSAD Liberec, a.s., na zajištění dopravní obslužnosti
v oblasti Českolipsko k 30. 11. 2021 předloženou Martinem Bobkem, předsedou představenstva
společnosti ČSAD Liberec, a.s.
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit zprávu
o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. – oblast Českolipsko (Západ) Zastupitelstvu Libereckého
kraje jako písemnou informaci.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1965/21/RK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2022 – Statutární
město Liberec, autobusy – nové znění
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 1876/21/RK ze dne 16. 11. 2021, kterým byla schválena Smlouva o finanční spolupráci
ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2022 č. OLP/3623/2021,
schvaluje
nové znění Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2022
č. OLP/3623/2021, uzavírané 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 3.947.691 Kč
a ukládá
12
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/3623/2021.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 1966/21/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku
ZZS LK, p. o., na akci „PD výjezdová základna Turnov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změně termínů schváleného mimořádného účelového investičního příspěvku, usnesení
č. 367/VI/21/RK ze dne 15. 12. 2020, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, IČO: 46744991, Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I – Staré Město, akce
č. 09500241910 – „ZZS LK-PD výjezdová základna Turnov“, a to takto:
1. další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti PO o zaslání zřizovatelem
schváleného mimořádného investičního příspěvku, nejpozději však do 10. 12. 2021, nově je
nejpozději do 10. 12. 2023,
2. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021, nově je termín ukončení
realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2023,
3. o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování
akce mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, v termínu do 31. 1. 2022, nově je
termín do 31. 1. 2024,
4.

o předložení „Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy
č. 1, v termínu do 6. 1. 2021 na 10. 1. 2022, 10. 1. 2023
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zaslat výpis tohoto
usnesení MUDr. Luďkovi Kramářovi, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 1967/21/RK
Darování ochranných pomůcek pro boj s onemocněním COVID-19 zdravotnickým zařízením
v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o bezúplatném převodu respirátorů FFP2, které Liberecký kraj koupil od společností namu42 s.r.o.,
Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace, IČO: 00673951, se sídlem
Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, v rozsahu 4.400 kusů v celkové hodnotě
260.876 Kč,
souhlasí
s darováním ochranných pomůcek – respirátorů FFP2, které Liberecký kraj koupil od společnosti
namu42 s.r.o., těmto subjektům a v uvedeném rozsahu:
a) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, v rozsahu 1.000 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 59.290 Kč,
b)

Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa, v rozsahu 6.570 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 389.535,30 Kč,

c)

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01
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d)
e)
f)

g)

Jablonec nad Nisou, v rozsahu 5.600 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 332.024 Kč,
MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, v rozsahu 5.600 kusů
respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 332.024 Kč,
Nemocnici Tanvald, s.r.o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
v rozsahu 2.000 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 118.580 Kč,
Nemocnici následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace,
IČO: 00854875, se sídlem Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou, v rozsahu
1.000 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 59.290 Kč,
Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace, IČO: 00193011, se sídlem
Dr. Karla Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou, v rozsahu 2.000 kusů respirátorů FFP2,
v celkové hodnotě 118.580 Kč,

schvaluje
vzorovou darovací smlouvu, jejímž předmětem je darování ochranných pomůcek – respirátorů
FFP2
a ukládá
1) Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
zastupitelstvu kraje k projednání návrh darování ochranných pomůcek – FFP2, firma namu42
uvedeným zdravotnickým zařízením,
Termín: 21. 12. 2021
2) Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit protokolární předání ochranných
pomůcek Léčebně respiračních nemocí Cvikov a uzavření darovacích smluv s ostatními
zdravotnickými zařízeními po schválení darování zastupitelstvem kraje.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 1968/21/RK
Dodatek č. 1 Darovací smlouva č. OLP/1620/2021 darování sanitních vozů Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru zástavby vozu ŠKODA YETI 4L16181 České republice – Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07 Liberec
III, celková zůstatková hodnota zástavby k 31. 5. 2021 činí 0 Kč,
schvaluje
dodatek č. 1 darovací smlouvy č. OLP/1620/2021 mezi Libereckým krajem a Českou republikou
– Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10,
460 07 Liberec III, kde v předmětu darování 3 kusů sanitních vozů, a to
ŠKODA YETI – 4L16181, VIN: TMBLB75L5C6037503, pořizovací cena: 525.408 Kč, zůstatková
cena k 31. 5. 2021: 0 Kč,
MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 – 5L06211, VIN: WDB9066331P157891, pořizovací cena:
2.683.154 Kč, zůstatková cena k 31. 5. 2021: 452.776 Kč,
MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 – 5L06131, VIN: WDB9066331P156839, pořizovací cena:
2.683.154 Kč, zůstatková cena k 31. 5. 2021: 452.776 Kč, se nově doplňuje zástavba vozu ŠKODA
YETI 4L16181, pořizovací cena: 324.466 Kč, zůstatková cena k 31. 5. 2021: 0 Kč
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
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a)
b)

předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh na darování,
Termín: 21. 12. 2021
po schválení darování zastupitelstvem kraje zajistit podpisy dodatku č. 1 darovací smlouvy
č. OLP/1620/2021.
Termín: 30. 01. 2022

USNESENÍ č. 1969/21/RK
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby č. OLP/3715/2021 pro příspěvkovou organizaci
Léčebnu respiračních nemocí Cvikov – provozní příspěvek na rok 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu Léčebně
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, IČO: 00673951, Martinovo údolí 532, Cvikov
II, 471 54 Cvikov, ve výši max. 4.300.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/3715/2021, v max. výši 4.300.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Léčebnou respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací, IČO: 00673951, Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54
Cvikov, uzavíranou na základě Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
ze dne 8. 1. 2013
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předložení
smlouvy č. OLP/3715/2021 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 1970/21/RK
Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2022 z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů, společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., IČO 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn, na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu v roce 2022 celkem do výše 17.398.082,97 Kč,
2)

se Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/3503/2021 z rozpočtu Libereckého kraje do výše 17.398.082,97 Kč uzavíranou
mezi Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
IČO 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit návrh na poskytnutí dotace
na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro rok 2022 celkem do výše
17.398.082,97 Kč společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO 48267210,
se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3503/2021, k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
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USNESENÍ č. 1971/21/RK
Žádost obce Nová Ves, o změnu projektu „Víceúčelové hřiště“ podpořeného z dotačního
programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020-2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o změnu projektu s názvem „Víceúčelové hřiště“, podpořeného na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 86/VI/20/ZK ze dne 22. 12. 2020, jehož realizátorem je obec
Nová Ves IČO: 00831433, se sídlem Nová Ves 213, 463 31 Nová Ves,
souhlasí
1. se změnou termínu realizace projektu „Víceúčelové hřiště“ a se změnou termínu předložení
závěrečného vyúčtování projektu, o kterou zažádal příjemce obec Nová Ves IČO: 00831433,
se sídlem Nová Ves 213, 463 31 Nová Ves, z důvodu mimořádných voleb a nemožnosti
kapacitně pokrýt realizaci plánovaného projektu:
Předmět
změny:
Původní
Nový
Původní:
Nový:

Termín realizace
1.4.2021 – 30.12.2021
1.4.2021 – 31.12.2022
Termín předložení závěrečného vyúčtování projektu
19.2.2022
19.2.2023

2.

se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/4006/2020 uzavřené mezi Libereckým krajem a obcí Nová Ves
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1972/21/RK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a vyhlášení
programů 4.1, 4.3 a 4.7
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 4 a) Školství a mládež na rok 2022:
1. programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.010.000 Kč,
2. programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 800.000 Kč,
3.

programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
400.000 Kč
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit podmínky a vyhlášení programů číslo 4.1 Program volnočasových
aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování a 4.7 Podpora kompenzačních
pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 4 a) Školství a mládež, k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1973/21/RK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:
1. Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, z důvodu koupě nového
pozemku,
2. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace, z důvodu technického zhodnocení budovy,
3. Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, z důvodů oprav
zaúčtování nemovitého majetku,
4.
5.

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace,
z důvodu prodeje nemovitého majetku,
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
z důvodu prodeje nemovitého majetku,

6.

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, z důvodu změn ve výměrách pozemků,
7. Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, z důvodu
technického zhodnocení budovy školy
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení přílohy č. 1 zřizovacích listin
příspěvkových organizací.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 1974/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/21 – úprava kapitoly 917 04 – poskytnutí dotací
z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 395/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 7.359.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
1.1 snížení ukazatele 04812270000 sportovní infrastruktura – nerozepsaná rezerva
o 7.359.000 Kč,
1.2 zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 7.359.000 Kč, z toho:
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Číslo akce
Název akce
04812723026 Obec Pěnčín – Sportovní areál u ZŠ Pěnčín
04812733005 Město Tanvald – PUMPTRACK TANVALD
Obec Dětřichov – DĚTŘICHOV-REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
04812742017
SPORTOVIŠTĚ
04812750000 TJ Sokol Bratříkov – Oprava podlahy v Sokolovně Bratříkov
04812764008 Město Nový Bor – Sportovní hřiště při ZŠ U Lesa
04812773009 Obec Bedřichov – Asfaltové kolečko na stadionu
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s. – Modernizace zavlažování
04812780000
tenis. kurtů a modernizace umělého osvětlení tenis. hal

516.000
300.000
2.528.000
387.000
301.000

Obec
Pěnčín

Město
Tanvald

Sídlo

Název projektu

Pěnčín
57,
46821
Pěnčín

Sportovní areál u
Základní školy
Pěnčín

Polyfunkční
sportovní
areál/ks/1

PUMPTRACK
TANVALD

Dětřicho
v 2,
46401
Dětřicho
v

DĚTŘICHOVREKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO
SPORTOVIŠTĚ

Město
Nový Bor
Obec
Bedřichov

0052
5511

Tělocvičná
jednota
Sokol
Bratříkov

64669670

Palackéh
o 359,
46841
Tanvald

00260771

Obec
Dětřichov

IČO

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

00262587

Název
žadatele /
příjemce

00262501

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního programu Podpora
sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021 mimo režim de minimis na projekt
příjemcům:

00831468

2.

Výše v Kč
2.580.000
747.000

Bratříkov
90,
46821
Pěnčín
Nám.
Míru 1,
47301
Nový
Bor
Bedřicho
v 218,

1.
multifunk
ční
sportoviště/ks/1
2.
plocha
venkovního
sportoviště/m2/167
0
1.
atletická
běžecká
dráha/počet drah/3
2.
venkovní
posilovna/ks/1
3.
skok
daleký/počet
drah/1
4.
víceúčelo
vé hřiště/ks/1
5.
stolní
tenis/ks/1
6.
tribuna/ks
/1

Náklady
celkem
v Kč

Termín
realizace

Dotace v
Kč

57.599.4
40

1.1.2022
–
21.12.20
22

2.580.000

4.395.48
6

17.6.202
1–
31.12.20
21

747.000

6.021.41
3

15.9.202
1–
31.12.20
22

516.000

Oprava podlahy
v Sokolovně
Bratříkov

Technické
zhodnocení
podlahy/počet/1

1.692.13
6

1.9.2021
–
31.12.20
22

300.000

Sportovní hřiště při
ZŠ U Lesa

technické
zhodnocení
sportoviště/ks/1

9.805.73
2

1.10.202
1–
31.12.20
22

2.528.000

Asfaltové kolečko
na stadionu

délka asfaltového
okruhu/m/350

1.500.00
0

1.1.2022
–

387.000
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3.

64668533

ČLTK
Bižuterie
Jablonec
n.N., z.s.

46812
Bedřicho
v
U Tenisu
3859/214
, 46804
Jablonec
nad
Nisou

21.12.20
22
Modernizace
zavlažování
tenisových kurtů a
modernizace
umělého osvětlení
tenisových hal

1.
zavlažová
ní, antukový
kurt/ks/8
2.
osvětlení,
sportovní dvorec
v hale/ks/3

2.541.00
0

1.1.2022
–
21.12.20
22

301.000

s neposkytnutím dotace z Dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém
kraji 2021 níže uvedeným žadatelům z důvodu administrativního nesouladu žádosti:
Název žadatele

IČO

Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání
z.s.

46744550

Město Turnov

00276227

TJ SOKOL Roprachtice, spolek

45598126

Golf Club Semily z.s.

15045234

FK Železný Brod, z.s.

60253606

Tělovýchovná jednota Elektro-Praga
Jablonec n.N., z.s.

16389506

Podještědský FC Český Dub, z.s.

46746412

Liberecký tenisový klub z.s.

44224087

Tělocvičná jednota Sokol Turnov

13582518

Odůvodnění vyřazení

ŽÁDOST
BEZ
POŽADOVANÝCH
PŘÍLOH,
CHYBÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, DOLOŽENÝ ROZPOČET
PO ZAPOČTENÍ DOTACE ZISKOVÝ
ŽÁDOST V TIŠTĚNÉ PODOBĚ DORUČENA PO TERMÍNU
PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
NEDODRŽENA
MAXIMÁLNÍ
VÝŠE
DOTACE
ZE
ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROJEKTU (v %)
NEBYLA
DOLOŽENA
SCHVÁLENÁ
SPOLUÚČAST
OBCE/MĚSTA (viz Vyhlášení programu bod 4.1 Ostatní podmínky
programu)
NEBYLA
DOLOŽENA
SCHVÁLENÁ
SPOLUÚČAST
OBCE/MĚSTA (viz Vyhlášení programu bod 4.1 Ostatní podmínky
programu)
ŠPATNĚ DEFINOVANÝ ÚČEL PROJEKTU
NEDODRŽENA
MAXIMÁLNÍ
VÝŠE
DOTACE
ZE
ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROJEKTU (v %)
NEBYLA
DOLOŽENA
SCHVÁLENÁ
SPOLUÚČAST
OBCE/MĚSTA (viz Vyhlášení programu bod 4.1 Ostatní podmínky
programu)
NEBYLA
DOLOŽENA
SCHVÁLENÁ
SPOLUÚČAST
OBCE/MĚSTA (viz Vyhlášení programu bod 4.1 Ostatní podmínky
programu)

4.

se zněním vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021, která bude uzavírána mezi
Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/21 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1975/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 411/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého
majetku a úprava kapitoly 912 04 OŠMTS – DD Frýdlant
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 411/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 – kapitálové příjmy o částku
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565.800 Kč získanou z rozdílu Směnné smlouvy č. OLP/2492/2020 uzavřené mezi Libereckým
krajem a Městem Česká Lípa ve výši 565.800 Kč, úhrada 2. části rozdílu v ceně Nemovitostí
č. 1 (areál hřiště Střední průmyslová škola Česká Lípa) a Nemovitostí č. 2 (objekt občanské
vybavenosti). Finanční prostředky byly připsány na účet Libereckého kraje dne 23. 9. 2021,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 – kapitola 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 565.800 Kč,
a to zavedením ukazatele akce číslo 04502751475 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu dětského
domova na st. p. č. 1465/5, Frýdlant, Větrov, Vrchlického č. p. 3005 ve výši 565.800 Kč,
rozhoduje
u Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 565.800 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce č. 04502751475 „Zhotovení projektové dokumentace
na rekonstrukci objektu dětského domova na st. p. č. 1465/5, Frýdlant, Větrov, Vrchlického
č. p. 3005“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 282.900 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele. Další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku
dle přílohy č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2022,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 31. 12. 2022,
4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 3,
v termínu do 16. 1. 2023,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 411/21 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. 411/21 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 12. 2021
2. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh
ředitelce výše zmíněné příspěvkové organizace.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 1976/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 412/21 – úprava 912 04, 913 04, 917 04 a 920 14
– účelové příspěvky G, SOŠ a SZŠ Jilemnice, DD Frýdlant, SPŠSE a VOŠ Liberec,
SPŠ Jablonec
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 412/21, kterým se upravují kapitoly 912 04
– účelové příspěvky PO, 913 04 – příspěvkové organizace, 917 04 – transfery odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 5.283.000 Kč následovně:
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1.

snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 2.250.000 Kč, v tom:
a) snížení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola strojní a elektronická a Vyšší odborná
škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace o částku 1.250.000 Kč,
b)

2.

3.

4.

snížení dílčího ukazatele: Finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku
o částku 1.000.000 Kč,
snížení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou
částku 2.000.000 Kč, ukazatel číslo akce 04812280000: Revitalizace sportovišť škol
a školských zařízení – nerozepsaná rezerva,
snížení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
o celkovou částku 1.033.000 Kč, ukazatel číslo akce 1491331438: Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace – Oprava rozvodů
vody,
navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 5.283.000 Kč, v tom:
a) navýšení ukazatele číslo akce 04502751475: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace – Zhotovení PD – rekonstrukce objektu na st. p. č. 1465/5,
Frýdlant ve výši 1.000.000 Kč,
b)

c)

d)

zavedení nového ukazatele číslo akce 04503281438: Střední průmyslová škola technická,
Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace – Výměna stoupaček ve výši
500.000 Kč,
zavedení nového ukazatele číslo akce 04503291438: Střední průmyslová škola technická,
Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace – Automobil pro autoškolu
ve výši 533.000 Kč,
zavedení nového ukazatele číslo akce 04503301410: Gymnázium, Střední odborná škola
a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
– Projektová dokumentace na rekonstrukci tělocvičny ve výši 2.000.000 Kč,

e)

zavedení nového ukazatele číslo akce 04503311421: Střední průmyslová škola strojní
a elektronická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
– Výměna oken ve výši 1.250.000 Kč,
rozhoduje
A. u Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace:
1.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 1.000.000 Kč na výdaje
spojené s realizací investiční akce č. 04502751475 „Zhotovení PD – rekonstrukce objektu
na st. p. č. 1465/5, Frýdlant“,

2.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 500.000 Kč do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele. Další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,

3.
4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 3,
v termínu do 16. 1. 2023,
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B. u Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 1.250.000 Kč na výdaje
spojené s realizací neinvestiční akce č. 04503311421 „Výměna oken“,
2.

3.
4.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 625.000 Kč do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele. Další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 3,
v termínu do 16. 1. 2023,

C. u Gymnázia, Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy, Jilemnice, Tkalcovská 460,
příspěvková organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 2.000.000 Kč na výdaje
spojené s realizací investiční akce č. 04503301410 „Projektová dokumentace
na rekonstrukci tělocvičny“,
2.

3.
4.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 1.000.000 Kč do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele. Další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 3,
v termínu do 16. 1. 2023,

D. u Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 500.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503281438 „Výměna stoupaček“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
3.
4.
E.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 3,
v termínu do 16. 1. 2023,

u Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 533.000 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce č. 04503291438 „Automobil pro autoškolu“,
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2.
3.

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. 2022,

4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 3,
v termínu do 16. 1. 2023,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 412/21 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. 412/21 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 12. 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.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 1977/21/RK
Rozpočtové opatření č. 396/21 – úprava kapitoly 923 04 – ukončení realizace projektu
NAKAP LK I
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 396/21, kterým se v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu:
a) navyšují příjmy rozpočtu kraje z titulu vrácení finančních prostředků od partnerů projektu
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498, ORG 4600070000) v celkové výši 393.517,94 Kč,
b) navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 393.517,94 Kč na projekt Naplňování krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, ORG 4600200000),
c) upravují výdaje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu tak, že se snižují výdaje projektu Naplňování krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498,
ORG 4600070000) o částku 11.136.404,86 Kč a navyšují se výdaje projektu Naplňování
krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, ORG 4600200000) o částku 11.136.404,86 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 396/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
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USNESENÍ č. 1978/21/RK
Rozpočtové opatření č. 400/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 400/21, kterým se snižují příjmy kraje o částku 6.017 Kč, jedná se o vratky
finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za porušení rozpočtové
kázně a nevyužité finanční prostředky z dotace na rekreační pobyty dětí z domovů mládeže,
současně se snižují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 6.017 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 400/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1979/21/RK
Rozpočtové opatření č. 403/21 – úprava kapitoly 916 04 – vrácení nevyužitých finančních
prostředků roku 2021 na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 403/21, kterým se snižují příjmy kraje o částku 22.621.440 Kč, jedná
se o vrácení nevyužitých finančních prostředků z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
na rok 2021 na výdajový účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, současně se snižují
výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o celkovou částku 22.621.440 Kč, z toho v členění:
a) 18.261.100 Kč, nevyužité finanční prostředky z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
na rok 2021 na činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo dobrovolným
svazkem obcí, pod účelovým znakem 33353,
b) 4.360.340 Kč, vrácené nevyužité finanční prostředky dotace poskytnuté na základě Národního
plánu podpory návratu do škol, pod účelovým znakem 33353
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 403/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1980/21/RK
Rozpočtové opatření č. 408/21 – navýšení příjmů z titulu přijaté zálohové platby dotace
a navýšení výdajů v kapitole 923 04 na projekt KAP Libereckého kraje II
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 408/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 2.565.000 Kč z titulu
přijaté zálohové platby na realizaci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy
Libereckého kraje II a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 04 –
Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, projekt Strategické plánování
rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II o celkovou částku 2.565.000 Kč
a ukládá
24

Výpis usnesení z 24. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 12. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 408/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1981/21/RK
Rozpočtové opatření č. 413/21 – úprava kapitoly 913 04 OŠMTS – úprava provozního
příspěvku vybraným příspěvkovým organizacím z důvodu financování aktuálních potřeb
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 413/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 990.723 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly následovně:
1. snížení dílčího ukazatele: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace o částku 101.850 Kč – nevyužitý účelový příspěvek za nájemné
za sportoviště z důvodu omezení činnosti související s epidemií koronaviru,
2. snížení dílčího ukazatele: Základní škola a mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec,
Lužická 920/7, příspěvková organizace o částku 200.000 Kč z důvodu nerealizování
neinvestiční akce „Oprava spojovací chodby“,
3. snížení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova
357/10, příspěvková organizace o částku 100.000 Kč z důvodu úspory provozních prostředků,
4.

5.

6.

7.

8.

snížení dílčího ukazatele: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace o částku
96.773 Kč – nevyužitý účelový příspěvek za nájemné za sportoviště z důvodu omezení činnosti
související s epidemií koronaviru,
snížení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace o částku 17.000 Kč – nevyužitý účelový
příspěvek za nájemné za sportoviště z důvodu omezení činnosti související s epidemií
koronaviru,
snížení dílčího ukazatele: Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie,
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace o částku 80.000 Kč – nevyužitý
účelový příspěvek za nájemné za sportoviště z důvodu omezení činnosti související s epidemií
koronaviru,
snížení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
organizace o částku 167.000 Kč – nevyužitý účelový příspěvek za nájemné za sportoviště
z důvodu omezení činnosti související s epidemií koronaviru,
snížení dílčího ukazatele: Střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace o částku
120.000 Kč – nevyužitý účelový příspěvek za nájemné za sportoviště z důvodu omezení
činnosti související s epidemií koronaviru,

9.

snížení dílčího ukazatele: Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213,
příspěvková organizace o částku 32.600 Kč – nevyužitý účelový příspěvek za nájemné
za sportoviště z důvodu omezení činnosti související s epidemií koronaviru,
10. snížení dílčího ukazatele: Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace o částku 67.500 Kč – nevyužitý účelový příspěvek za nájemné
za sportoviště z důvodu omezení činnosti související s epidemií koronaviru,
11. snížení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, příspěvková organizace o částku 8.000 Kč – nevyužitý účelový příspěvek
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za nájemné za sportoviště z důvodu omezení činnosti související s epidemií koronaviru,
12. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková
organizace o částku 75.000 Kč na úhradu nákladů na pořízení šatních skříněk,
13. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková
organizace o částku 100.000 Kč, na úhradu nákladů na pořízení IT vybavení,
14. navýšení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace o částku 46.880 Kč na úhradu nákladů
na soudní spor,
15. navýšení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku
o částku 768.843 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 413/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1982/21/RK
Rozpočtové opatření č. 414/21 – úprava kapitoly 912 04 OŠMTS – poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků (DD Dubá-Deštná, OA, HŠ a SOŠ Turnov)
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 414/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bez dopadu na celkový objem
kapitoly následovně:
1. snížení dílčího ukazatele číslo akce 04500050000: Podpora aktivit příspěvkových organizací
o částku 80.000 Kč,
2. zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503261473: Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace – Pořízení gastrokompostéru ve výši 40.000 Kč,
3. zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503271452: Obchodní akademie, Hotelová
škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizací – Pořízení
gastrokompostéru ve výši 40.000 Kč,
rozhoduje
A. u Dětského domova, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 40.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503261473 „Pořízení gastrokompostéru“,
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. 3. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 4. 2022,

B. u Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace:
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1.

2.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 40.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503271452 „Pořízení gastrokompostéru“,
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 31. 3. 2022,
4. o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, v
termínu do 15. 4. 2022
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 414/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
2.

Termín: 21. 12. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh
ředitelkám výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1983/21/RK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Kraji Vysočina na projekt Kraje
pro bezpečný internet
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Kraji Vysočina, IČ 70890749, sídlem Žižkova 57, 587 33
Jihlava, na akci číslo 04811880000 „Kraje pro bezpečný internet“, ve výši 50.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/3619/2021 mezi Libereckým krajem
a Krajem Vysočina, IČ 70890749, sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/3619/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1984/21/RK
Souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektů místních akčních skupin v Libereckém
kraji v rámci výzvy „Akční plánování v území“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných Libereckým krajem do projektů místních
akčních skupin v Libereckém kraji v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti informovat ředitele a ředitelky příspěvkových organizací.
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Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1985/21/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
I. s přijetím:
a) věcných darů:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

plastiky René Roubíčka pro výuku žáků školy v hodnotě 180.000 Kč od
do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov,
Havlíčkova 57, příspěvková organizace, IČ: 62237039,
1 ks hračky pro děti z dětského domova v celkové hodnotě 1.349 Kč od
do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
nehomologovaného vozu ŠKODA, model E CITIGO pro výuku žáků školy v hodnotě
10.861 Kč od společnosti ŠKODA AUTO a. s, se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293
01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace,
IČ: 14451018,
dětských vitamínů pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 1.736,40 Kč
od společnosti Dr. Müller Pharma s.r.o., se sídlem U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové
– Pouchov, IČ: 63218976, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
stavebních prací souvisejících s instalací větrací jednotky DUPLEX 650 Flexi RD5 včetně
ovládání, regulace a potřebných rozvodů pro 3 místnosti školy v hodnotě 170.550 Kč
od společnosti ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o., se sídlem Nudvojovice
2103, 511 01 Turnov, IČ: 28776976, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková
organizace, IČ: 46749799,
frézky svislé v hodnotě 1.101 Kč pro podporu technického vzdělávání od společnosti
ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav,
IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, IČ: 46747991,
PC sestav, projektoru, monitoru a drobného příslušenství k obnově a dovybavení
počítačové učebny v celkové hodnotě 299.995 Kč od spolku Unie rodičů SPŠSE a VOŠ
Liberec, z.s., se sídlem Masarykova 460/3, 460 01 Liberec, IČ: 06986277, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,
potravin v hodnotě 60.562 Kč pro klienty dětského domova od spolku Potravinová banka
Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI-Rochlice,
IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov
3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105,
vánočního stromečku v hodnotě 1.000 Kč za účelem vánoční výzdoby dětského domova
od společnosti Mountfield a.s., se sídlem Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice,
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IČ: 25620991, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,
10. materiálního a technického vybavení - regulovaného stejnosměrného zdroje, přístroje
na měření obvodové házivosti, bočníků, jističů a transformátoru, stykačů a rozvaděče
s elektrokomponenty v celkové hodnotě 0 Kč pro zkvalitnění výuky žáků od společnosti
DENSO Czech s.r.o., se sídlem Modrá 1080, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ: 27124568,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČ: 00526517,

b)

11. textilních výrobků v celkové hodnotě 10.290 Kč pro klienty dětského domova od paní
Zdeny Filipové, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona,
Srubec, IČ: 10267727, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský
domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
finančních darů:
1. ve výši 21.000 Kč na úhradu canisterapie pro žáky školy od Nadace AGROFERT,
se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 11, IČ: 24188581, do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace, IČ: 60254190,
2.

3.

4.

5.

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 Jablonecká energetická a.s., se sídlem
U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 61539881, do vlastnictví příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
ve výši 103.000 Kč pro využití k výuce a vzdělávání žáků a studentů školy od Sdružení
zákonných zástupců SZŠ a VZŠ, se sídlem Kostelní 9, 460 31 Liberec, IČ: 69898600,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, IČ: 00673731,
ve výši 15.000 Kč na zajištění výchovně vzdělávacího procesu žáků školy a na zajištění
s tím souvisejících akcí (sportovní příprava, doprava, materiální zajištění, propagace)
od společnosti MEHLER ENGINEERED PRODUCTS s.r.o., se sídlem Husova 26,
539 01 Hlinsko, IČ: 27470024, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium,
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace,
IČ: 00856037,
ve výši 375 € (dle aktuálního kurzu 9.462 Kč) na zajištění mimoškolních akcí a vzdělávání
dětí a mládeže v dětském domově od společnosti Entry Engeneering s.r.o., se sídlem
1. máje 871/13, 460 07 Liberec, IČ: 28750098, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, IČ: 60252774,
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,
ve výši 20.000 Kč k přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení České obchodní
akademie v Jablonci nad Nisou od Statutárního města Jablonec nad Nisou, se sídlem
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340, do vlastnictví
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
ve výši 30.000 Kč na nákup oblečení, obuvi, drogerie, kosmetiky, školních pomůcek
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c)

a dárků pro potřeby dětí z dětského domova od společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o.,
se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, IČ: 49196812, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,
IČ: 49864360,
příslibu nadačního daru:

ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s nákupem dárků a občerstvení pro žáky školy od Nadace
SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862,
d) nadačních příspěvků:
1. ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s pořízením dřevěného kostkoviště od Nadace
PRECIOSA, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092,
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola logopedická,
Liberec, příspěvková organizace, IČ: 46748059,
2. ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s výsadbou naučného ovocného sadu pro výuku
žáků školy od Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 465/20,
460 07 Liberec, IČ: 46746030, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, IČ: 00082554,
II. s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha –
Michle, IČ: 26721511, ve výši 145.620 Kč na úhradu nákladů spojených se zvýšenými
hygienickými opatřeními pro zaměstnance organizace a pro klienty organizace (nákup
jednorázových covid testů, nanoroušek, desinfekcí, jednorázových návleků na obuv apod.)
a s následným přijetím tohoto nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace,
IČ: 08729590
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1986/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:
1. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČ: 60252758,
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 13.000 Kč na další rozvoj organizace,
konkrétně čerpání neúčelového daru na technické dovybavení a opravu obkladů v chemické
laboratoři,
2. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
IČ: 00087891,
dočasné čerpání finančních prostředků rezervního fondu ve výši 600.000 Kč na probíhající aktivity
v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II
bez vlivu na konečný stav rezervního fondu,
3. Střední škola, Semily, příspěvková organizace, IČ: 00528714,
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zařazení příspěvku ze stipendijního programu ve výši 500.000 Kč z kapitoly 912 04 do závazných
ukazatelů,
4. Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
IČ: 00856070,
navýšení čerpání fondu investic ve výši 300.000 Kč a zařazení nové akce „Server“ ve výši
300.000 Kč
a změnu v Plánu investic za rok 2021,
5. Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace,
IČ: 00140147,
snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 146.197 Kč v důsledku snížení schválené výše
odpisů nemovitého majetku,
6. Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace, IČ: 60252570,
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 41.492 Kč, konkrétně na:
• navýšení rozpočtu stávající akce „Digestoř do laboratoře“ ve výši 20.746 Kč,
• navýšení rozpočtu stávající akce „Demonstrační učitelské pracoviště“ ve výši 20.746 Kč
a změnu v Plánu investic za rok 2021,
7. Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČ: 62237004,
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 257.400 Kč, konkrétně na:
• vyřazení akce „Podlahářské práce“ ve výši 110.000 Kč,
• navýšení rozpočtu stávající akce „Mycí kout v laboratoři“ ve výši 12.200 Kč,
• navýšení rozpočtu stávající akce „Laboratorní stůl žákovský oboustranný“ ve výši 95.500 Kč,
• zařazení nové akce „Demonstrační učitelský stůl“ ve výši 56.700 Kč,
• zařazení nové akce „Žákovské laboratorní mycí stoly“ ve výši 129.500 Kč,
• zařazení nové akce „Interaktivní tabule“ ve výši 73.500 Kč
a změnu v Plánu investic za rok 2021,
8. Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace, IČ: 60254238
a)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 152.988 Kč, konkrétně:
• ve výši 50.000 Kč na další rozvoj organizace, konkrétně na spolufinancování pořízení 16
ks stolních počítačů do počítačové učebny školy,
• ve výši 102.988 Kč jako čerpání prostředků ze schválených účelových darů ,
b) snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 1.619 Kč v důsledku aktualizace cen
na trhu, konkrétně u stávající akce „Interaktivní tabule“
a změnu v Plánu investic za rok 2021,
9. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,
a)

b)

navýšení čerpání rezervního fondu ve výši 83.068 Kč na čerpání finančních účelových
darů pro modernizaci dílny pro praktickou výuku silnoproudé laboratoře (schváleno radou
kraje dne 2. 3. 2021, usnesení č. 314/21/RK),
snížení čerpání fondu investic v celkové výši 83.068 Kč, konkrétně:
• vyřazení akce „Rozšíření pracoviště pro výuku elektrických pohonů“ ve výši
120.000 Kč,
• snížení rozpočtu stávající akce „Laser“ ve výši 1.068 Kč,
• snížení rozpočtu stávající akce „Pracoviště pro praktickou výuku silnoproudu“ ve výši
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42.000 Kč,
• navýšení rozpočtu stávající akce „Kamera pro strojové vidění“ ve výši 25.000 Kč,
• zařazení nové akce „Čtečka MV54OH“ ve výši 55.000 Kč
a změnu v Plánu investic za rok 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1987/21/RK
Schválení nájemních a pachtovních smluv uzavíraných, příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením:
1. pachtovní smlouvu mezi Školním statkem Frýdlant, příspěvkovou organizací, se sídlem
Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČO 09861521 a Římskokatolickou farností – děkanstvím
Frýdlant v Čechách, se sídlem Děkanská 85, 464 01 Frýdlant, IČO 46745599,
2. pachtovní smlouvu mezi Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvkovou organizace, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, IČO 00082554 a Školním
statkem Frýdlant, příspěvkovou organizací, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
IČO 09861521,
3.

4.

nájemní smlouvu mezi Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvkovou organizace, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, IČO 00082554 a Českou
republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, se sídlem Nám. Dr. Edvarda
Beneše 584/24, 460 32 Liberec 1, IČO 72050501,
nájemních smluv mezi Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvkovou organizací, se sídlem Na Bojišti 759/15, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec,
IČO 00671274 a:
a)
b)
c)

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 1988/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2227/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly
917 04 – Umíme si pomáhat, z.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Umíme si pomáhat, z.s., IČ 4897391, se sídlem Tovární 563, 463 31 Chrastava,
o změnu termínu ukončení realizace projektu „Virtuální univerzita třetího věku - doprovodné
vzdělávací a poznávací aktivity pro studující seniory v Libereckém kraji“, na jehož realizaci byla
přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže,
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tělovýchovy a sportu, na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 1020/21/RK ze dne
15. 6. 2021,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Virtuální univerzita třetího věku - doprovodné
vzdělávací a poznávací aktivity pro studující seniory v Libereckém kraji“ ze 17. 12. 2021
na 31. 12. 2022, a o prodloužení termínu pro podání vyúčtování z 5. 2. 2022 na 19. 2. 2023,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2227/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje na projekt „Virtuální univerzita třetího věku - doprovodné vzdělávací a poznávací aktivity
pro studující seniory v Libereckém kraji“, uzavřené dne 25. 6. 2021 mezi Umíme si pomáhat, z.s.,
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2227/2021
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Termín: 20. 12. 2021
USNESENÍ č. 1989/21/RK
Poskytnutí respirátorů FFP2 příspěvkovým organizacím zřizovaným Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
bezúplatném převodu respirátorů FFP2 v hodnotě 59,29 Kč vč. DPH/1 ks těmto příspěvkovým
organizacím Libereckého kraje:

P.č.

Počet
respirátorů

Plný název

Cena (Kč)

1.

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

3.480

206.329,20

2.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova
357/10, příspěvková organizace

135

8.004,15

3.

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

4.480

265.619,20

4.

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

2.360

139.924,40

5.

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

4.800

284.592,00

6.

Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková
organizace

2.480

147.039,20

7.

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

3.080

182.613,20

8.

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

2.160

128.066,40

9.

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47,
příspěvková organizace

5.200

308.308,00

28.175

1.670.496,75

Celkem
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schvaluje
vzor předávacího protokolu o poskytnutí respirátorů FFP2 příspěvkovým organizacím Libereckého
kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání respirátorů FFP2 příspěvkovým
organizacím Libereckého kraje na základě předávacích protokolů.
Termín: 20. 12. 2021
USNESENÍ č. 1990/21/RK
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy
a sportu subjektu Freeride TNT, z.s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Freeride TNT, z.s., se sídlem
Albrechtice u Frýdlantu 87, 463 31 Frýdlant, IČO: 07360975, na projekt „Letní a podzimní trénink
teamu Freeride TNT“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit informování žadatele o rozhodnutí rady
kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1991/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Zařízení do školní kuchyně“ Integrovanou střední
školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zařízení do školní kuchyně“
Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1992/21/RK
Rozpočtové opatření č. 417/21 - úprava kapitoly 914 04 – působnosti, OŠMTS - vratka účelové
dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 417/21, kterým se snižuje zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého
kraje kapitoly 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o vratku ve výši
112.889 Kč z účelové neinvestiční dotace pod UZ 14034, poskytnuté z rozpočtu Ministerstva vnitra
na realizaci projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých
cílů III“ v roce 2021
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 417/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1993/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření licencí DataCore a pořízení
subscripcí k firewallu Palo Alto“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhla per rollam,
rozhoduje
1. o výběru dodavatele části 1 veřejné zakázky „Rozšíření licencí DataCore a pořízení subscripcí
k firewallu Palo Alto“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka AUTOCONT a.s.,
IČO: 043 08 697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
za nabídkovou cenu 2.097.770 Kč bez DPH, tj. 2.538.301,70 Kč včetně DPH,
2. o výběru dodavatele části 2 veřejné zakázky „Rozšíření licencí DataCore a pořízení subscripcí
k firewallu Palo Alto“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka NET-SYSTEM
s.r.o., IČO: 477 84 164, se sídlem Generála Svobody 112/50, Liberec XIII-Nové Pavlovice,
460 01 Liberec, za nabídkovou cenu 1.679.200,00 Kč bez DPH, tj. 2.031.832 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. licenční smlouvu na část 1 č. OLP/3418/2021 mezi Libereckým krajem a společností
AUTOCONT a.s., IČO: 043 08 697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava,
2.

licenční smlouvu na část 2 č. OLP/3417/2021 mezi Libereckým krajem a společností NETSYSTEM s.r.o., IČO: 477 84 164, se sídlem Generála Svobody 112/50, 460 01 Liberec XIIINové Pavlovice, 460 01 Liberec
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
USNESENÍ č. 1994/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění provozu a správy datového
skladu Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění provozu a správy datového skladu Digitální mapy
veřejné správy Libereckého kraje“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka GEOREAL spol. s r.o., IČO 40527514, se sídlem
Hálkova 12, 301 00 Plzeň za nabídkovou cenu 3.466.000 Kč bez DPH, tj. 4.193.860 Kč včetně
DPH za 12 měsíců plnění,
schvaluje
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smlouvu o poskytování služeb č. OLP/3296/2021 mezi Libereckým krajem a společností
GEOREAL spol. s r.o., IČO 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 1995/21/RK
Vyhlášení soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhlášením soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“ o cenu za mimořádné literární dílo vydané
v příslušném kalendářním roce se vztahem k Libereckému kraji
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Statut soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“ o cenu za mimořádné literární dílo
vydané v příslušném kalendářním roce se vztahem k Libereckému kraji, k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi, a zajistit vyhlášení soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“ o cenu za mimořádné
literární dílo vydané v příslušném kalendářním roce se vztahem k Libereckému kraji.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1996/21/RK
Vyhlášení dotačních programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika a 7.10 Rozvoj doprovodné
turistické infrastruktury – karavanová stání
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory
7. Kultura, památková péče a cestovní ruch v následujících programech:
a) 7.6 Řemeslná a zážitková turistika s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 1.000.000 Kč,
b) 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání – s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit podmínky a Vyhlášení dotačních programů 7.6 Řemeslná a zážitková turistika
a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání k projednání a schválení
zastupitelstvu kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 1997/21/RK
Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
stanovuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, plat
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a)

b)

PhDr. Daně Petrýdesové, ředitelce Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, IČO: 00083194, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01
Liberec 1, a to s účinností od 1. 1. 2022,
MVDr. Davidu Nejedlovi, řediteli Zoo Liberec, příspěvkové organizace, IČO: 10973583,
se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1, a to s účinností
od 1. 1. 2022,

c)

RNDr. Miloslavu Studničkovi, CSc., řediteli Botanické zahrady Liberec - LK, příspěvkové
organizace, IČO: 10973605, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I – Staré Město, 460 01
Liberec 1, a to s účinností od 1. 1. 2022
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, platové výměry k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1998/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 75.000 Kč od dárce Nadace Open Society Fund Praha, se sídlem
Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, IČO: 47611804, ve prospěch Krajské vědecké knihovny
v Liberci, příspěvkové organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1, IČO: 00083194, na realizaci projektu Komu, čemu máme věřit?, jehož obsahem
je školení pro děti, seniory a zaměstnance knihoven v oblasti mediální gramotnosti, natočení
propagačního videa a vydání záložek k problematice fake news
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
o usnesení rady kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1999/21/RK
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Zoo Liberec
a Botanickou zahradu Liberec – LK
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 07/01/2021 pro Zoo Liberec,
příspěvkovou organizaci, IČO: 10973583, se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I – Staré
Město, 460 01 Liberec 1,
2. pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 07/02/2021 pro Botanickou
zahradu Liberec – LK, příspěvkovou organizaci, IČO: 10973605, se sídlem Purkyňova 630/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předložení Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Zoo
Liberec, příspěvkovou organizaci a Botanickou zahradu Liberec – LK, příspěvkovou organizaci,
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
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Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2000/21/RK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále z odvodu – Občanské sdružení Větrov, z.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí penále z odvodu, které bylo uloženo za porušení rozpočtové kázně při čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje, příjemce Občanské sdružení Větrov, z.s.,
IČO: 26588579, se sídlem Vysoké nad Jizerou 302, 512 11 Vysoké nad Jizerou, ve výši 1.462 Kč,
doporučuje
prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu „Celostátní soutěž
venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim“ (porušení povinnosti ze smlouvy)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Občanské sdružení Větrov,
z.s., IČO: 26588579, se sídlem Vysoké nad Jizerou 302, 512 11 Vysoké nad Jizerou, ve výši
1.462 Kč, tj. ve výši 100 %
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit zastupitelstvu kraje materiál o prominutí penále z odvodů uložených za porušení
rozpočtové kázně zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2001/21/RK
Rozpočtové opatření č. 397/21 navýšení příjmů a úprava kapitol 917 07 Transfery a 923 07
Spolufinancování EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 397/21, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 o částku 88.294,95 Kč z titulu přijetí:
a) účelových neinvestičních prostředků s účelovým znakem 110117051 ve výši 43.294,95 Kč
(1.688,90 EUR) poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
b) účelových investičních prostředků s účelovým znakem 34 505 ve výši 45.000 Kč
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR,
2)

3)

navyšují výdaje kapitoly 923 07 – Spolufinancování EU odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu o částku 43.294,95 Kč (1.688,90 EUR), která je určena Muzeu Českého ráje
v Turnově, příspěvkové organizaci, na projekt Brána do světa sbírek spolufinancovaný
z Operačního programu Přeshraniční spolupráce,
navyšují výdaje kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 45.000 Kč, která je určena Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizaci, na nákup olejomalby Čekání od Josefa Němce

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
rozpočtové opatření č. 397/21 jako písemnou informaci.
Termín: 21. 12. 2021
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USNESENÍ č. 2002/21/RK
Úprava finančních dokumentů pro rok 2021 Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizované finanční dokumenty pro rok 2021 Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace, a to za předpokladu schválení změny účelového příspěvku na spolufinancování projektu
„Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově,
digitalizace a posílení ochrany“ ve výši 237.320 Kč pro rok 2021 spočívající ve změně členění
na neinvestiční část ve výši 219.584,22 Kč a investiční část ve výši 17.735,78 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2003/21/RK
Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – oblast
podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2022,
včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, oblast podpory 7. Kultura, památková péče
a cestovní ruch, program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 10.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit podmínky a Vyhlášení dotačních programů 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji k projednání a schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2004/21/RK
Rozpočtové opatření č. 418/21 – převod finančních prostředků v rámci kapitoly 923 07
– Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 418/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Za společným dědictvím na kole i pěšky“ v celkové
výši 200.000 Kč,
b)

a současně se navyšují výdaje, v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Interreg-Česko-polská Hřebenovka východní část“ v celkové výši 200.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál
rozpočtové opatření č. 418//21 jako písemnou informaci.
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Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2005/21/RK
Změna účelového příspěvku kapitoly 923 07 Spolufinancování EU resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změně účelového příspěvku určeného na spolufinancování projektu „Restaurování historických
artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany“
ve výši 237.320 Kč pro rok 2021 spočívající ve změně členění na neinvestiční část ve výši
219.584,22 Kč a investiční část ve výši 17.735,78 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, o usnesení rady
kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2006/21/RK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Všeň
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Všeň, se sídlem č. p. 10, 512 65 Všeň, IČO: 00276278, o změnu
termínu realizace projektu „Místo aktivního odpočinku v obci Všeň“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 270/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
souhlasí
a) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Místo aktivního odpočinku v obci Všeň“
z 31. 12. 2021 na 30. 9. 2022, a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 2. 2022 na 19. 11. 2022, a z 31. 3. 2022 na 31. 12. 2022 pro případ,
že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,
b) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2670/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Všeň, se sídlem č. p. 10, 512 65 Všeň,
IČO: 00276278 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace
projektu a předložení závěrečného vyúčtování
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a ke schválení.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2007/21/RK
Rozpočtové opatření č. 405/21 - úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací a změna rozhodnutí z programu Kotlíkové dotace v LK III-NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 405/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
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dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 240.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III –
NZÚ“ v úhrnné výši 221.250 Kč, na základě odstoupení dvou příjemců od realizace projektu,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 18.750 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“,
3)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 240.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 240.000 Kč
níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše
Registrační číslo žadatele
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

2189
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

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

2190
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

schvaluje
1) změnu usnesení č. 1853/21/RK ze dne 16. 11. 2021 v části „zdroj vytápění“, u níže uvedeného
příjemce takto:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2188
Tepelné čerpadlo
100000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2)

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
smlouvy o poskytnutí dotace,
2.

Termín: 31. 01. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 405/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021

USNESENÍ č. 2008/21/RK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Regionálního inovačního programu
– Meretech s.r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost firmy Meretech s.r.o., o změnu termínu realizace projektu „Zapojení 3D tisku v oblasti
nástrojů pro sváření plastů“,
mění
část usnesení č. 411/21/RK ze dne 21. 9. 2021 v části termín realizace projektu „Zapojení 3D tisku
v oblasti nástrojů pro sváření plastů“ příjemce Meretech s.r.o., se sídlem Nad Školkou 237, 468 04
Jablonec nad Nisou, IČ 03194680, z původního termínu realizace 1. 10. 2021 – 20. 5. 2022 na nový
termín realizace 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2009/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace – projekt „Digitální technická mapa Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Digitální technická mapa Libereckého kraje“
vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1,
na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost do výše 133.015.497 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
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Termín: 31. 12. 2023
USNESENÍ č. 2010/21/RK
Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 – rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 - průběžný monitoring za rok 2020
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit tento materiál Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2011/21/RK
Zahájení VZMR „Skenovací zařízení pro digitalizaci původních záznamových médií
hudebních automatofonů (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Skenovací zařízení pro digitalizaci
původních záznamových médií hudebních automatofonů (Záchrana pokladů z depozitářů)“
v souladu Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
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. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Radek Janoušek, restaurátor pianol a orchestrionů, externí spolupracovník Severočeského
muzea v Liberci
náhradník: Mgr. Adéla Pomothy, vedoucí oddělení, kurátor Severočeského muzea v Liberci
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea
v Liberci,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
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2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/3719/2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2012/21/RK
Rozpočtové opatření č. 415/21 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 415/21, kterým se upravují specifické ukazatele ve výdajové kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
660.384,55 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“ ve výši
475.934,55 Kč,
b) snížením finančních prostředků příjemce Photon Water Technology s. r. o. z titulu nerealizace
projektu, akce „SALK II – AV – PHW Rago“ ve výši 184.450 Kč,
c)

c)navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů ve výdajové kapitole 923 02
– Spolufinancování EU v souhrnné výši 660.384,55 Kč,
souhlasí
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“, program Asistenční vouchery Libereckého kraje, v úhrnné výši
660.384,55 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
Příjemce dotace/ žadatel

Technická univerzita v Liberci

Právní forma

Vysoká škola

IČO

46747885

Název projektu

Příprava projektu Networking v oblasti
materiálů a technologií

Účel projektu

Zefektivnit
a
zkvalitnit
přípravu
projektového návrhu podávaného fakultou
strojní TUL do vyhlášeného programu HE TWINNING. Podpora přípravy umožní
zlepšení kvality a zvýší pravděpodobnost
přijetí (podpoření) projektu.

Název projektového záměru

Networking v oblasti materiálů a technologií

Účel projektového záměru

Vytvoření mezinárodních sítí pro podporu
spolupráce v rámci mezinárodních projektů,
společných odborných publikací, výměny a
stází akademických pracovníků a obecně
spolupráce ve vědě a výzkumu v oblastech
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průmyslu a výzkumu spojených s krajem.
Jedná se o principy moderních technologií
výroby skla (3D tisk, mikrotavení), výroba
nanovláken (vývoj nových technologií a
materiál), studium kavitačních procesů v
návaznosti na materiály.
Parametry projektu

Projektová žádost – 1x

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

200.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

85

Dotace v maximální výši (Kč)

170.000

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1. 6. 2021 - 18. 01. 2022

Příjemce dotace/ žadatel

Technická univerzita v Liberci

Právní forma

Vysoká škola

IČO

46747885

Název projektu

Příprava projektu do výzvy HE - TWINNNG
se zaměřením na udržitelné inteligentní
materiály a technologie

Účel projektu

Zajistit nezbytný základ pro přípravu návrhu
projektu za účasti příslušných odborníků a
nástrojů, což povede k vypracování silného a
konkurenceschopného konceptu, který bude
předložen v rámci výzvy HE - TWINNING.

Název projektového záměru

Inteligentní materiály a ekologická výroba

Účel projektového záměru

Významně podpořit vědeckou excelenci a
inovační kapacitu CxI TUL v oblasti
udržitelných inteligentních materiálů a
technologií prostřednictvím partnerství s
předními
zahraničními
výzkumnými
organizacemi z Norska a Německa.

Parametry projektu

Projektová žádost – 1x

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

252.136

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

85

Dotace v maximální výši (Kč)

214.315,60

Investice/Neinvestice

Neinvestice
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Termín realizace projektu

1. 11. 2021 - 18. 01. 2022

Příjemce dotace/ žadatel

Technická univerzita v Liberci

Právní forma

Vysoká škola

IČO

46747885

Název projektu

Příprava projektu do výzvy HE - TWINNNG
se zaměřením na moderní technologie pro
čištění odpadních vod

Účel projektu

Zajistit nezbytný základ pro přípravu návrhu
projektu za účasti příslušných odborníků a
nástrojů, což povede k vypracování silného a
konkurenceschopného konceptu, který bude
předložen v rámci výzvy HE - TWINNING.

Název projektového záměru

Posílení výzkumných a vývojových kapacit v
oblasti pokročilých technologií čištění
odpadních vod pro lepší budoucnost

Účel projektového záměru

Významně podpořit vědeckou excelenci a
inovační kapacitu CxI TUL v oblasti
nejmodernějších a pokročilých technologií
aplikovaných pro čištění odpadních vod a
jejich dočištění prostřednictvím partnerství s
předními
zahraničními
výzkumnými
organizacemi z Německa a Španělska.

Parametry projektu

Projektová žádost – 1x

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

324.787

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

85

Dotace v maximální výši (Kč)

276.068,95

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1. 11. 2021 - 18. 01. 2022

2.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu
„Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, program Asistenční vouchery Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými příjemci
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 415/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 21. 12. 2021
2. Ing. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
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evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
a) poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,
b)

Termín: 21. 12. 2021
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace ke schválení.
Termín: 21. 12. 2021

USNESENÍ č. 2013/21/RK
Rozpočtové opatření č. 416/21 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 416/21, kterým se upravují výdaje v kapitole 923, a to:
a) snížením výdajů kraje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor na akci
„Kofinancování IROP a TOP“ o celkovou částku 10.000 Kč,
b) a zároveň navýšením výdajů kraje o tuto částku v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na akci „OPŽP – zeleň DDŮ Františkov
LBC“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 416/21 Zastupitelstvu Libereckého kraje
jako písemnou informaci.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2014/21/RK
Dohoda o narovnání k objednávce č. OBJ/1093/2020 uzavíraná s ARR – Agenturou
regionálního rozvoje spol. s r. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
dohodu o narovnání k objednávce č. OBJ/1093/2020 mezi Libereckým krajem a společností
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., IČO: 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01
Liberec 1, která řeší oprávněnost fakturace za plnění
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, dohodu
o narovnání k objednávce č. OBJ/1093/2020 k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2015/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2 etapa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého
kraje, 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 z důvodu
prodloužení data realizace projektu z původního termínu 30. 6. 2022 na nový termín 30. 6. 2023
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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
USNESENÍ č. 2016/21/RK
Veřejná zakázka „Dodávka vozidla RLP/RZP, pro převoz pacienta s podezřením na vysoce
nebezpečnou nákazu a vysokého biologického ohrožení, s globální homologací 2. stupně“
- schválení upravené zadávací dokumentace a kupní smlouvy
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace,
2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/3533/2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2017/21/RK
Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní
sociální služby“ – úprava parametrů a nové podání žádosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. předložení upravené projektové žádosti projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu
pro terénní sociální služby“ do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
2014 – 2020, prioritní osy 6 – REACT EU,
2.

stažení schválené projektové žádosti projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu
pro terénní sociální služby“ (registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016538)
ze 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní osy 6
– REACT EU v případě, že Liberecký kraj uspěje s žádostí o dotaci s nově podanou žádostí,
souhlasí
1. s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o.
– pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ z původní částky 60.000 Kč na novou
částku do výše 110.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021-2022,
2.

s navýšením předpokládané výše předfinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení
automobilu pro terénní sociální služby“ Libereckým krajem z původní částky 540.000 Kč
na novou částku do výše 990.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021-2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit upravenou projektovou žádost projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu
pro terénní sociální služby“ do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
2014 – 2020, prioritní osy 6 – REACT EU,
Termín: 03. 02. 2022
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b)

c)

d)

předložit navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení,
Termín: 21. 12. 2021
stáhnout původní žádost v případě, že Liberecký kraj uspěje s žádostí o dotaci s nově podanou
žádostí a administrativně vypořádat vůči poskytovateli dotace stažení původně podané
projektové žádosti projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální
služby“ ze 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní
osy 6 – REACT EU,
Termín: 30. 06. 2022
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ v případě jeho
schválení řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu.
Termín: 31. 12. 2027

USNESENÍ č. 2018/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie
proveditelnosti k projektu Junior centrum excelence pro informační bezpečnost II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti k projektu
Junior centrum excelence pro informační bezpečnost II“, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
a to účastníka AXENTA a.s., IČO 28349822, se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno,
za nabídkovou cenu 550.000 Kč bez DPH, tj. 665.500 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/2559/2021 mezi Libereckým krajem a společností AXENTA a.s.,
IČO 28349822, se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle
Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 2019/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
a) pozemku v k. ú. Božíkov
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1579/1 o předpokládané výměře 1036 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Božíkov, obci Zákupy, evidované
na listu vlastnictví č. 690 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, městu Zákupy, se sídlem Borská 5, 471 23 Zákupy, IČO 00261114, kdy darovací smlouva
bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí
na stavbu „Zákupy – chodník Božíkov – II. etapa – SO 101 Chodník, SO Veřejné osvětlení“,
předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši 31.080 Kč (slovy: třicet jedna tisíc osmdesát
a korun českých), jedná se o stavbu pod budoucím chodníkem,
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schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3656/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Zákupy
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 12. 2021
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 2020/21/RK
Majetkoprávní operace
a) bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Ves nad Popelkou
b) smlouva o převodu pozemků
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním:
- části p. p. č. 3141 označená jako díl „m“ o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice,
- části p. p. č. 3161 (PK) označená jako díl „g+j“ o výměře 536 m2,
- části p. p. č. 3161 (PK) označená jako díl „a“ o výměře 40 m2,
- části p. p. č. 3161 (PK) označená jako díl „u“ o výměře 84 m2,
vymezených geometrickým plánem č. 811-1008/2021 ze dne 25. 2. 2021,
- části p. p. č. 3161 (PK) o výměře 548 m2, nově označená jako p. p. č. 3161/6, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
- části p. p. č. 3161 (PK) označená jako díl „c“ o výměře 714 m2 a části p. p. č. 414/1 (PK)
o výměře 93 m2, sloučených do nově vzniklé p. p. č. 3161/7 o výměře 807 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 815-2008/2021 ze dne 12. 4. 2021,
- části p. p. č. 3161 (PK) o výměře 1109 m2, nově označená jako p. p. č. 3161/8, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace,
- části p. p. č. 3372/1 o výměře 192 m2, nově označená jako p. p. č. 3372/5, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 813-3008/2021 ze dne 15. 4. 2021,
- části p. p. č. 3372/1 o výměře 698 m2, nově označená jako p. p. č. 3372/6, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 814-4008/2021 ze dne
26. 3. 2021,
nacházejících se v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou, obci Nová Ves nad Popelkou,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 361 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, obci Nová Ves nad Popelkou, se sídlem č. p. 244, 512 71
Nová Ves nad Popelkou, IČO 002 75 948, hodnota daru dle účetní evidence činí 78.421,40 Kč
(slovy: sedmdesát osm tisíc čtyři sta dvacet jedna korun českých čtyřicet haléřů), jedná
se o pozemky zastavěné stavbou chodníku v rámci akce: Nová Ves nad Popelkou - chodník
podél silnice II/284 - 1. část,
2.

a)

s přijetím daru
- části p. p. č. 47/2 o výměře 27 m2, nově označené jako p. p. č. 47/3, ostatní plocha,
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způsob využití silnice,
- části p. p. č. 3157 o výměře 31 m2, nově označené jako p. p. č. 3157/2, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 809-320/2020 ze dne 19. 2. 2021,
- části p. p. č. 234/4 označené jako díl „w“ o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda,
vymezené geometrickým plánem č. 811-1008/2021 ze dne 25. 2. 2021,
- p. p. č. 9/2 (PK) o výměře 2 m2,
- p. p. č. 9/2 o výměře 602 m2, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
nacházejících se v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou, obci Nová Ves
nad Popelkou, od obce Nová Ves nad Popelkou, se sídlem č. p. 244, 512 71 Nová Ves
nad Popelkou, IČO 002 75 948, hodnota daru dle účetní evidence činí 1.614 Kč (slovy:
jeden tisíc šest set čtrnáct korun českých), jedná se o pozemky zastavěné stavbou silnice
v rámci akce: Nová Ves nad Popelkou - chodník podél silnice II/284 - 1. část.
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
schvaluje
předložený návrh smlouvy o převodu pozemků číslo OLP/3649/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Nová Ves nad Popelkou
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a)

b)

2.

předložit návrh na bezúplatný převod pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 21. 12. 2021
zajistit po schválení bezúplatného převodu pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení Smlouvy o převodu pozemků k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 2021/21/RK
Majetkoprávní operace
a) bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jilemnice
b) smlouva o převodu pozemků
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním:
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „b2“ o výměře 62 m2,
sloučené do p. p. č. 721 o výměře 5311 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „l“ o výměře 11 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „n“ o výměře 39 m2,
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- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „q“ o výměře 75 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „z“ o výměře 47 m2,
všechny sloučené do p. p. č. 744/2 o výměře 1 795 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „a2“ o výměře 27 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „d2“ o výměře 35 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „e2“ o výměře 28 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „h2“ o výměře 1 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „i“ o výměře 128 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „m“ o výměře 4 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „o“ o výměře 3 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „o2“ o výměře 0,33 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „r“ o výměře 8 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „t“ o výměře 1 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „w“ o výměře 0,44 m2,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „x“ o výměře 2 m2,
- části p. p. č. 2241/1 označená jako díl „i2“ o výměře 10 m2,
- části p. p. č. 2242/1 označená jako díl „h“ o výměře 394 m2,
všechny sloučené do p. p. č. 744/3 o výměře 2 553 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „j2“ o výměře 12 m2,
- části p. p. č. 2241/1 označená jako díl „k2“ o výměře 7 m2,
- části p. p. č. 2241/1 označená jako díl „m2“ o výměře 10 m2,
všechny sloučené do p.p.č. 744/4 o výměře 63 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „c2“ o výměře 218 m2, ostatní plocha,
sloučené do p. p. č. 744/5 o výměře 609 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- části p. p. č. 744/1 označená jako díl „f2“ o výměře 4 m2,
- sloučené do p.p.č. 869/3 o výměře 259 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace,
vše vymezené geometrickým plánem č. 2019-34/2019 ze dne 8. 1. 2020, nacházející
se v katastrálním území Jilemnice, obci Jilemnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 750
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, městu Jilemnice,
se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO 00275808, hodnota daru dle účetní
evidence činí 67.606 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc šest set šest korun českých), jedná
se o pozemky zastavěné stavbou chodníku v rámci akce: Okružní křižovatka - ul. Žižkova
(II/286) a ul. K Břízkám Jilemnice a Revitalizace ul. Žižkova (silnice č. II/286) v úseku
mezi křižovatkami s ul. Roztockou a ul. K Břízkám Jilemnice,
2.

a)

s přijetím daru
- části p. p. č. 651 o výměře 320 m2, označené jako díl „d“,
- části p. p. č. 660 o výměře 155 m2, označené jako díl „e“,
- části p. p. č. 744/2 o výměře 85 m2, označené jako díl „f“,
- části p. p. č. 744/2 o výměře 0,10 m2, označené jako díl „v“,
- části p. p. č. 744/3 o výměře 0,24 m2, označené jako díl „p“,
- části p. p. č. 744/3 o výměře 3 m2, označené jako díl „s“,
- části p. p. č. 744/3 o výměře 0,38 m2, označené jako díl „u“,
- části p. p. č. 744/3 o výměře 1 m2, označené jako díl „y“,
všechny části sloučené do p. p. č. 744/1, o výměře 4 414 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice,
- části p. p. č. 744/4 o výměře 1 m2, označené jako díl „n2“,
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b)

sloučené do p. p. č. 2241/1, o výměře 16 063 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 2019-34/2019 ze dne 8. 1. 2020, nacházejících
se v katastrálním území Jilemnice, obci Jilemnice, evidovaných na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od města Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO 00275808,
hodnota daru dle účetní evidence činí 29.856 Kč (slovy: dvacet devět tisíc osm set padesát
šest korun českých), jedná se o pozemky zastavěné stavbou silnice v rámci akce: Okružní
křižovatka - ul. Žižkova (II/286) a ul. K Břízkám Jilemnice a Revitalizace ul. Žižkova
(silnice č. II/286) v úseku mezi křižovatkami s ul. Roztockou a ul. K Břízkám Jilemnice,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,

schvaluje
předložený návrh smlouvy o převodu pozemků číslo OLP/3730/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Jilemnice
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a)

b)

2)

předložit návrh na bezúplatný převod pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 21. 12. 2021
zajistit po schválení bezúplatného převodu pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení Smlouvy o převodu pozemků k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 2022/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/09/063)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- p. p. č. 2217/3 o výměře 18 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidované na listu vlastnictví č. 23
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od spoluvlastníků
(podíl o velikosti 1/4),
(podíl o velikosti 1/4),
(podíl
o velikosti 1/4) a
(podíl o velikosti 1/4),
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.800 Kč (slovy: jeden tisíc osm set korun
českých), pozemek zasažen v rámci investiční akce "Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce
silnice". refundace nebude uplatněna,
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b)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3736/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a)

2)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 12. 2021
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 2023/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a) pozemků v k. ú. Studenec u Horek (FAMA 2021/09/029)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- p. p. č. 1345/20 o výměře 34 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1355/26 o výměře 96 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1358/6 o výměře 186 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Studenec u Horek, obci Studenec, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 1037 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 31.600 Kč (slovy: třicet jedna tisíc šest set korun českých), jedná se o pozemky
zastavěné stavbou: „Silnice II/293, rekonstrukce úseku Studenec – Horka“, refundace nebude
uplatněna,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3728/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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2)

Termín: 21. 12. 2021
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 2024/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Semily (FAMA 2021/11/003)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- části p. p. č. 470 o výměře 2524 m2, nově označené jako p. p. č. 470/1, zahrada, vymezené
geometrickým plánem č. 3096-2267/2018 ze dne 16. 10. 2018,
- části p. p. č. 4151 o výměře 197 m2, nově označené jako p. p. č. 4151/1, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 3284-2955/2021 ze dne
23. 10. 2021, nacházejících se v katastrálním území Semily, obci Semily, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od města Semily, se sídlem Husova 82, 513 13 Semily, IČO 00276111, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 919.698 Kč bez DPH (slovy: devět set devatenáct tisíc šest set
devadesát osm korun českých), výkup v rámci transformace zařízení Služby sociální péče
TEREZA, p. o.,
b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Služby
sociální péče TEREZA, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil,
IČO 00193771, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3727/2021 mezi Libereckým krajem a městem Semily
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a)

2)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 12. 2021
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Služby sociální péče TEREZA,
se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, IČO 00193771.
Termín: 30. 04. 2023
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USNESENÍ č. 2025/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pulečný
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 1541/4 o výměře 145 m2, trvalý travní porost, nacházející
se v katastrálním území Pulečný, obci Pulečný, a evidované na listu vlastnictví č. 10002
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR
– Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČO 01312774, pozemek se nachází pod stavbou komunikace č. III/28711,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 12. 2021
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje zaslání
žádosti na Státní pozemkový úřad.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 2026/21/RK
Rozpočtové opatření č. 409/21 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 409/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 188.760 Kč, a to u akce „Domov důchodců Vratislavice nad Nisou
– rekonstrukce kuchyně“,
2.

navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 188.760 Kč, a to u akce „Transformace – Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 409/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2027/21/RK
Dohoda o zrušení závazků „Transformace – Domov a centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, p. o., ul. Erbenova
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí projektové činnosti
č. OLP/1016/2016 „Transformace – Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,
56

Výpis usnesení z 24. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 12. 2021
ul. Erbenova“ mezi Libereckým krajem a společností B K N , spol. s r.o., IČO 15028909, se sídlem
Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, kterou se ruší veškeré nesplněné závazky k 31. 7. 2021,
přičemž zhotoviteli náleží za již provedené plnění částka 156.000 Kč (slovy: sto padesát šest tisíc
korun českých) bez DPH, tj. 188.760 Kč (slovy: sto osmdesát osm tisíc sedm set šedesát korun
českých) včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, podepsat po schválení dohodu o zrušení závazků a dokončit
finanční vypořádání za již poskytnuté plnění.
Termín: 15. 02. 2022
USNESENÍ č. 2028/21/RK
Veřejná zakázka „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – rozšíření stavebních
prací“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2476/2020 uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1,
Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 284 02 758, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 82.759,32 Kč
bez DPH, tj. 100.138,78 Kč vč. DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny na 37.176.287,66 Kč
bez DPH, tj. 44.983.308,07 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 01. 2022
USNESENÍ č. 2029/21/RK
Veřejná zakázka „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí - stavební práce“dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.,
se sídlem Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČO: 270 86 054, jehož předmětem jsou méněpráce
ve výši 122.394,05 Kč bez DPH, tj. 145.368,67 Kč vč. DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny
na 58.890.238,17 Kč bez DPH, tj. 68.782.291,66 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 01. 2022
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USNESENÍ č. 2030/21/RK
Plná moc pro obchodní korporace KORID LK, spol. s r. o., udělené v souvislosti
s Memorandem č. OLP/597/2019
Rada kraje po projednání
ukládá
obchodní korporaci KORID LK, spol. s r. o., se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80,
IČO 27267351, zastoupenou Ing. Ottou Pospíšilem, Ph.D., jednatelem, aby v souvislosti
s Memorandem o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu „Přestupní terminál veřejné dopravy
včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí“ č. OLP/597/2019 ze dne 15. 4. 2019 ve znění
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 uzavřeném mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
koordinovala přípravu výstavby přestupního terminálu „Central Station - Krajský terminál Liberec“
pro železniční a meziměstskou autobusovou veřejnou dopravu v prostoru železničního nádraží
v Liberci včetně související a přilehlé infrastruktury,
souhlasí
se zmocněním obchodní korporace KORID LK, spol. s r. o., se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a,
461 80, IČO 27267351, zastoupenou Ing. Ottou Pospíšilem, Ph.D., jednatelem, aby zastupovala
Liberecký kraj při jednáních týkajících se výstavby přestupního terminálu „Central Station Krajský terminál Liberec“ pro železniční a meziměstskou autobusovou veřejnou dopravu v prostoru
železničního nádraží v Liberci včetně související a přilehlé infrastruktury v souvislosti
s Memorandem o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu „Přestupní terminál veřejné dopravy
včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí“ č. OLP/597/2019 ze dne 15. 4. 2019 ve znění
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 uzavřeném mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec,
a to zejména:
a) při přípravě zadání pro vyhlášení otevřené architektonické soutěže nebo soutěže obdobného
typu na projektovou přípravu „Central Station – Krajský terminál Liberec“,
b) při přípravě, zabezpečení, vypořádaní připomínek u projektových dokumentací, zajištění
inženýrské činnosti v rámci projektu „Central Station – Krajský terminál Liberec“,
c) při jednáních se Správou železnic, státní organizací, s Českými dráhami, a. s., a případně
dalšími vlastníky o nemovitostech, které budou vhodné a dostupné pro projekt „Central Station
– Krajský terminál Liberec“,
d)

při jednáních potřebných pro úspěšnou přípravu záměru se statutárním městem Liberec,
Magistrátem města Liberec - odborem kancelář architektury města i se všemi dalšími stranami
ovlivňujícími dosažení Memorandem stanoveného cíle, především se Správou železnic, s. o.,
s Českými drahami, a.s., se všemi dotčenými drážními a autobusovými dopravci, Dopravním
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s., s Ředitelství Agentury logistiky a Krajským
vojenským velitelstvím Armády ČR, a s dalšími,
schvaluje
předložený návrh plné moci č. PM/82/2021 pro obchodní korporaci KORID LK, spol. s r. o.,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 27267351
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení plné moci
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
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USNESENÍ č. 2031/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČEZ
Distribuce a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IV-12-4020083 JN - Rychnov,
Kokonínská, SR402, kNN, SS100 H2B, k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ umístěné
na části p. p. č. 994/1 o výměře 11123 m2, ostatní plocha, způsob ev. č. III/28711,
nacházející se v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou obec Rychnov
u Jablonce nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (ve vlastnictví Libereckého
kraje – budoucí povinný), ve prospěch obchodní korporace ČEZ Distribuce a. s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO 24729035 (budoucí oprávněný), za úplatu stanovenou
znaleckým posudkem č. 2412-055-2021 ze dne 12. 11. 2021 ve výši 180 Kč (slovy: jedno
sto osmdesát korun českých) bez DPH, tj. 217,80 Kč (slovy: dvě stě sedmnáct korun
českých, osmdesát haléřů) s DPH, dále budoucí oprávněný uhradí náklady spojené
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých)
bez DPH, tj. 6.050 Kč (slovy: šest tisíc padesát korun českých),
b) předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. OLP/3310/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce, a. s.,
2. a) budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IV-12-4019766 LB – Hejnice –
Jizerská, BD č. p. 121, kNN, SR, k. ú. Hejnice“ umístěné na části p. p. č. 1268/1 o výměře
26875 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. II/290, nacházející
se v katastrálním území Hejnice, obec Hejnice, evidované na listu vlastnictví č. 479
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant
(ve vlastnictví Libereckého kraje – budoucí povinný), ve prospěch obchodní korporace
ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO 24729035 (budoucí
oprávněný), za úplatu stanovenou znaleckým posudkem č. 2414-057-2021 ze dne
16. 11. 2021 ve výši 3.600 Kč (slovy: tři tisíce šest set korun českých) bez DPH,
tj. 4.356 Kč (slovy: čtyři tisíce tři sta padesát šest korun českých) s DPH, dále budoucí
oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 5.000 Kč
(slovy: pět tisíc korun českých) bez DPH, tj. 6.050 Kč (slovy: šest tisíc padesát korun
českých),
b)
3.

a)

b)

předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. OLP/3669/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce, a. s.,
budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IP-12-4011852 JN – Desná,
Údolní, svod, kNN, SS100, k. ú. Desná I“ umístěné na části p. p. č. 1320 o výměře 11107
m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/29047, nacházející se v katastrálním
území Desná I, obec Desná, evidované na listu vlastnictví č. 489 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (ve vlastnictví Libereckého
kraje – budoucí povinný), ve prospěch obchodní korporace ČEZ Distribuce a. s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO 24729035 (budoucí oprávněný), za úplatu stanovenou
znaleckým posudkem č. 2413-056-2021 ze dne 15. 11. 2021 ve výši 4.320 Kč (slovy: čtyři
tisíce tři sta dvacet korun českých) bez DPH, tj. 5.227,20 Kč (slovy: pět tisíc dvě stě
dvacet sedm korun českých, dvacet haléřů) s DPH, dále budoucí oprávněný uhradí
náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc
korun českých) bez DPH, tj. 6.050 Kč (slovy: šest tisíc padesát korun českých),
předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
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4.

a)

č. OLP/3671/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce, a. s.,
budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IV-12-4019328 JN – Velké
Hamry – pč. 2966/3, TR, kNN, k. ú. Velké Hamry“ umístěné na části p. p. č. 1140
o výměře 35211 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/28744, nacházející
se v katastrálním území Velké Hamry, obec Velké Hamry, evidované na listu vlastnictví
č. 360 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
(ve vlastnictví Libereckého kraje – budoucí povinný), ve prospěch obchodní korporace
ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO 24729035 (budoucí
oprávněný), za úplatu stanovenou znaleckým posudkem č. 134-134/2021 ze dne
15. 11. 2021 ve výši 11.560 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set šedesát korun českých)
bez DPH, tj. 13.987,60 Kč (slovy: třináct tisíc devět set osmdesát sedm korun českých,
šedesát haléřů) s DPH,

b)

předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. OLP/3670/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce, a. s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smluv
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 2032/21/RK
Schválení ceníku jednorázových úhrad za věcná břemena (služebnosti) a typové smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Rada kraje po projednání
ruší
Ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemeno schválený usnesením Rady Libereckého
kraje č. 813/18/RK ze dne 2. 5. 2018 a s účinností od 3. 5. 2018,
schvaluje
a) předložený nový Ceník jednorázových úhrad za zřízení služebnosti, zřizované na pozemcích
svěřených příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, s účinností ode dne
1. 1. 2022,
b) pro pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje, které nejsou svěřeny příspěvkové organizaci
Krajská správa silnic Libereckého kraje, úplatu za zřízení služebnosti stanovenou na základě
znaleckého posudku, vypracovaného ze strany Libereckého kraje, a v případě rekonstrukcí,
legalizací, nebo v případě, že Liberecký kraj, příp. jeho příspěvková organizace vystupuje jako
investor (stavebník) stavby sazbu ve výši 2.000 Kč/případ bez DPH, s účinností ode dne 1. 1.
2022,
c)

předložené návrhy typových smluv, týkající se zřízení služebností v souladu se zákonem
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, a to s platností ode dne 1. 1. 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, seznámit ředitele Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se schváleným ceníkem jednorázových úhrad za zřízení
služebnosti s platností od 1. 1. 2022 a řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, seznámit s novým způsobem oceňování služebností smluvní strany, kterých se změny
v oceňování dotýkají.
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Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 2033/21/RK
Majetkoprávní operace – prodloužení výpůjčky nebytových prostor v budově „D“ Krajského
úřadu Libereckého kraje Krajské nemocnici Liberec a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) změnu doby výpůjčky nebytových prostor o celkové podlahové ploše 1070,85 m2,
nacházejících se v 1. a 2. nadzemním podlaží a mezipodlaží budovy Liberec IV – Perštýn,
č. p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „D“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře
4049 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované
na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, Krajské nemocnici Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré město,
460 01 Liberec, IČO 27283933, za účelem provozu očkovacího centra v rámci pandemie
COVID-19, a to prodloužení do 31. 3. 2022,
b) předložený návrh dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce č. OLP/160/2021 mezi Libereckým krajem
a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení dodatku
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2034/21/RK
Schválení smluv o výpůjčce pro Zoologickou zahradu Liberec, Botanickou zahradu Liberec,
Domu seniorů Františkov, Liberec, a Domova seniorů Vratislavice
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) výpůjčku nemovitých věcí, a to:
- p. p. č. 2855/9 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
- p. p. č. 2945/1 o výměře 13569 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/2 o výměře 1961 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/3 o výměře 2689 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/4 o výměře 306 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/5 o výměře 2516 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/6 o výměře 679 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
v části obce Liberec I – Staré Město, č. p. 1411, obč. vyb.,
- p. p. č. 2945/7 o výměře 432 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/8 o výměře 292 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/9 o výměře 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/10 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/11 o výměře 50 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/12 o výměře 49 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
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- p. p. č. 2945/13 o výměře 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, víceúčel,
- p. p. č. 2945/15 o výměře 343 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
v části obce Liberec I – Staré Město, č. p. 1412, jiná stavba,
- p. p. č. 2945/16 o výměře 841 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2945/17 o výměře 818 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2948/3 o výměře 9877 m2, vodní plocha,
- p. p. č. 2949 o výměře 3884 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2950/1 o výměře 23393 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 2950/2 o výměře 2649 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 2950/3 o výměře 501 m2, trvalý travní porost,
- p. p. č. 2951 o výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba v části
obce Liberec I – Staré Město, č. p. 726, obč. vyb.,
- p. p. č. 3206 o výměře 145 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3207 o výměře 97 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba v části
obce Liberec I – Staré Město, č.p. 785, obč. vyb.,
- p. p. č. 3208/1 o výměře 58572 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/2 o výměře 166 m2, vodní plocha,
- p. p. č. 3208/3 o výměře 201 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/4 o výměře 567 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/5 o výměře 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/6 o výměře 730 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, tech. vyb, bez LV,
- p. p. č. 3208/7 o výměře 259 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/8 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/9 o výměře 48 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, jiná stavba, bez LV,
- p. p. č. 3208/10 o výměře 679 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, tech. vyb, bez LV,
- p. p. č. 3208/11 o výměře 285 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč.vyb.,
- p. p. č. 3208/12 o výměře 34 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč.vyb.,
- p. p. č. 3208/13 o výměře 207 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/14 o výměře 75 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/15 o výměře 264 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/16 o výměře 887 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/17 o výměře 135 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3208/18 o výměře 183 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/19 o výměře 596 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
- p. p. č. 3208/20 o výměře 970 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč.vyb.,
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- p. p. č. 3208/21 o výměře 355 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/22 o výměře 47 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/23 o výměře 59 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/24 o výměře 165 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/25 o výměře 33 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/26 o výměře 882 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/27 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/28 o výměře 79 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/29 o výměře 637 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/30 o výměře 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, tech. vyb,
- p. p. č. 3208/31 o výměře 287 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/32 o výměře 168 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/33 o výměře 171 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/34 o výměře 156 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/35 o výměře 90 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/36 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/37 o výměře 180 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 3208/38 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, tech. vyb,
- p. p. č. 3211/1 o výměře 3034 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3211/4 o výměře 30 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 3212/1 o výměře 6167 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
v části obce Liberec I – Staré Město, č. p. 425, obč. vyb.,
nacházejících se v katastrálním území Liberec, obci Liberec,
- p. p. č. 1636/1 o výměře 659 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
v části obce Liberec XIV – Ruprechtice, č. p. 207, obč. vyb.,
- p. p. č. 1636/2 o výměře 251 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1637 o výměře 66 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1639 o výměře 186 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1644 o výměře 203 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1646/1 o výměře 579 m2, ostatní plocha,

63

stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba

stavba
stavba
stavba
stavba

Výpis usnesení z 24. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 12. 2021
- p. p. č. 1646/3 výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1646/4 o výměře 653 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1647 o výměře 526 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1659/1 o výměře 652 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1659/2 o výměře 411 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1673 výměře 256 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1676/1 o výměře 13705 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1676/2 o výměře 2626 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1676/4 o výměře 100 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
v části obce Liberec XIV – Ruprechtice, č. p. 899, rod. dům,
- p. p. č. 1678/1 o výměře 8433 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1678/2 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1678/3 o výměře 68 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba,
- p. p. č. 1657/2 o výměře 54 m2, ostatní plocha,
- p. p. č.1659/3 o výměře 153 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1670/1 o výměře 4899 m2, lesní pozemek,
- p. p. č. 1670/2 o výměře 2178 m2, lesní pozemek,
- p. p. č.1670/4 o výměře 617 m2, ostatní plocha,
- p. p. č.1671/1 o výměře 937 m2, ostatní plocha,
- p. p. č.1671/2 o výměře 624 m2, ostatní plocha,
- p. p. č.1672 o výměře 961 m2, ostatní plocha,
- p. p. č.1675 o výměře 6960 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1676/3 o výměře 26 m2, ostatní plocha,
- p. p. č. 1677 o výměře 627 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
- p. p. č. 1682/5 o výměře 15 m2, zahrada,
- p. p. č. 1713/1 o výměře 52200 m2, lesní pozemek,
- p. p. č. 1713/2 o výměře 863 m2, lesní pozemek,
- p. p. č. 1719/4 o výměře 62395 m2, lesní pozemek,
nacházejících se v katastrálním území Ruprechtice, obci Liberec,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, včetně všech součástí a příslušenství, od statutárního
města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO 00262978, za účelem provozování zoologické zahrady a dalších činností
provozovaných Zoologickou zahradou Liberec, příspěvkovou organizací, IČO 00079651,
na dobu určitou, a to od 1. 1. 2022 do doby faktického zápisu vkladu vlastnického práva
k „předmětu výpůjčky“ na katastru nemovitostí na Liberecký kraj, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO 70891508,
b)
2.

a)

předložený návrh smlouvy o výpůjčce č. OLP/3639/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec,
výpůjčku nemovitých věcí, a to p. p. č. 3128 o výměře 4618 m2, ostatní plocha, způsob
využití zeleň, p. p. č. 3174/1 o výměře 845 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
p. p. č. 3174/2 o výměře 1443 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb., p. p. č. 3174/6 o výměře 54 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., p. p. č. 3174/7 o výměře 332 m2, ostatní
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b)
3.

a)

b)
4.

a)

plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 3174/8 o výměře 674 m2, ostatní plocha, způsob
využití zeleň, p. p. č. 3174/9 o výměře 265 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
p. p. č. 3174/10 o výměře 774 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 3174/11 o výměře 349 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 3174/12
o výměře 1884 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, p. p. č. 3174/13
o výměře 1511 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 3174/14 o výměře
646 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná st., bez LV,
p. p. č. 3174/15 o výměře 252 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb., p. p. č. 3174/16 o výměře 1393 m2, ostatní plocha, způsob využití
zeleň, p. p. č. 3174/17 o výměře 248 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bez čp/če, jiná st., p. p. č. 3174/18 o výměře 54 m2, ostatní plocha, způsob využití
manipulační plocha, p. p. č. 3175 o výměře 2463 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba v části obce Liberec I – Staré Město, č. p. 630, obč. vyb., nacházejících
se v katastrálním území Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně všech
součástí a příslušenství, od statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00262978, za účelem provozování botanické
zahrady, na dobu určitou, a to od 1. 1. 2022 do doby faktického zápisu vkladu
vlastnického práva k „předmětu výpůjčky“ na katastru nemovitostí na Liberecký kraj,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO 70891508,
předložený návrh smlouvy o výpůjčce č. OLP/3638/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec,
výpůjčku nemovitých věcí, a to p. p. č. 409/1 o výměře 916 m2, zahrada, p. p. č. 409/2
o výměře 1242 m2, zahrada, p. p. č. 410 o výměře 909 m2, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, p. p. č. 411 o výměře 6005 m2, trvalý travní porost, p. p. č. 412/6 o výměře
3519 m2, trvalý travní porost, p. p. č. 413/2 o výměře 231 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p. p. č. 419/1 o výměře 3725 m2, trvalý travní porost,
p. p. č. 421/2 o výměře 603 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v katastrálním území
Františkov u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 766 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, p. p. č. 4571/1 o výměře 1063
m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 4571/5 o výměře 1665 m2, ostatní
plocha, způsob využití neplodná půda, p. p. č. 4571/21 o výměře 6 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., p. p. č. 4571/22 o výměře 11 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., p. p. č. 4571/27
o výměře 15 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 4571/35 o výměře
3299 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce Liberec III
– Jeřáb, č. p. 880, obč. vyb., p. p. č. 4602/11 o výměře 2766 m2, trvalý travní porost,
nacházejících se v katastrálním území Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu
vlastnictví č. 10330 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, včetně všech součástí a příslušenství, statutárnímu městu Liberec, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00262978,
za účelem provozování zařízení sociálních služeb příspěvkovou organizací Dům seniorů
Františkov, Liberec, IČO 10808108, na dobu určitou, a to od 1. 1. 2022 do doby
faktického zápisu vkladu vlastnického práva k „předmětu výpůjčky“ na katastru
nemovitostí na statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
1, nejpozději však 30. 3. 2022,
předložený návrh smlouvy o výpůjčce č. OLP/3636/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec,
výpůjčku nemovitých věcí, a to p. p. č. 1845/5 o výměře 47 m2, ostatní plocha, způsob
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využití jiná plocha, p. p. č. 1845/12 o výměře 34 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p. p. č. 1845/23 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p. p. č. 1845/26 o výměře 64 m2, ostatní plocha, způsob využití dráha, p. p. č. 2149/1
o výměře 7884 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 2150/1 o výměře 951 m2,
zahrada, p. p. č. 2153 o výměře 2310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba v obci Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, č. p. 321, obč. vyb.,
p. p. č. 2209/3 o výměře 80 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících
se v katastrálním území Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 2764 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, včetně všech součástí a příslušenství, statutárnímu městu Liberec, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00262978,
za účelem provozování zařízení sociálních služeb příspěvkovou organizací Domov seniorů
Vratislavice, IČO 10898174, na dobu určitou, a to od 1. 1. 2022 do doby faktického zápisu
vkladu vlastnického práva k „předmětu výpůjčky“ na katastru nemovitostí na statutární
město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, nejpozději však
30. 3. 2022,
b) předložený návrh smlouvy o výpůjčce č. OLP/3637/2021 mezi Libereckým krajem a
statutárním městem Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smluv
o výpůjčce k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2035/21/RK
Majetkoprávní operace – převod pozemků v k.ú. Nové Město pod Smrkem (FAMA
2021/09/080, 2021/09/081)
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním části p. p. č. 343/1 označené jako díl „b1+b2“ o výměře 2 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č. 343/1 označené jako díl „b3“ o výměře 1 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 436/1 označené jako díl „j1+j2“ o výměře 10 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 435/2 označené jako díl „h1“ o výměře
0,36 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 536/2 označené jako
díl „m2“ o výměře 0,38 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části
p. p. č. 369/2 označené jako díl „c2“ o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, části p. p. č. 435/2 označené jako díl „h3“ o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, části p. p. č. 448/1 označené jako díl „k2+k3“ o výměře 12 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 435/2 označené jako díl „h2“ o výměře
4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 448/1 označené jako díl
„k1“ o výměře 0,22 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 536/2 označené
jako díl „m1“ o výměře 0,15 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části
p. p. č. 598/2 označené jako díl „n“ o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, části p. p. č. 630/1 označené jako díl „r4“ o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, části p. p. č. 630/1 označené jako díl „r1+r2+r3“ o výměře 10 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 1094-202/2019,
nacházejících se v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 815 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, městu Nové
Město pod Smrkem, se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem,
IČO 00263036, hodnota daru dle účetní evidence činí 2.213,03 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě
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2.

třináct korun českých, tři haléře), pozemky trvale dotčeny stavbou „Oboustranné chodníky
v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“ – pod chodníky,
a) s přijetím daru části p. p. č. 369/4 označené jako díl „e2“ o výměře 0,07 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, části p. p. č. 448/3 označené jako díl „l2“ o výměře
8 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, části p. p. č. 630/2 označené jako díl „s2“
o výměře 33 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených geometrickým
plánem č. 1094-202/2019 ze dne 10. 7. 2019, nacházejících se v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od města Nové město pod Smrkem, se sídlem
Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČO 00263036, hodnota daru dle účetní
evidence činí 1.108,89 Kč (slovy: jeden tisíc sto osm korun českých, osmdesát devět
haléřů), pozemky trvale dotčeny stavbou „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové
Město pod Smrkem“ – rozšíření silnice ev. č. III/29011,
b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Frýdlant,

schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3755/2021 mezi Libereckým krajem a městem Nové
Město pod Smrkem
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování a přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 21. 12. 2021
b) po schválení darování a přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého
kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 2036/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a) pozemků v k. ú. Jestřebí u České Lípy
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem p. p. č. 734/15 o výměře 43 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a p. p. č. 734/22
o výměře 1234 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Jestřebí u České
Lípy, obci Jestřebí, a evidovaných na listech vlastnictví č. 281 a č. 531 u Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, za kupní cenu stanovenou znaleckými posudky č.
2648/39.5/2021 ze dne 28. 6. 2021 a č. 2648/39.4/2021 ze dne 21. 6. 2021 v celkové výši 62.540 Kč
(slovy: šedesát dva tisíc pět set čtyřicet korun českých), jedná se o pozemky, které budou trvale
dotčeny stavbou „I/9 Jestřebí, okružní křižovatka“,
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schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3751/2021 mezi Libereckým krajem a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 21. 12. 2021
b) zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 2037/21/RK
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků v k. ú. Záskalí
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) záměr směny pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to části p. p. č. 549 o výměře 172 m2, nově
označené jako p. p. č. 549/2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a části p. p. č. 549
o výměře 5 m2, nově označené jako p. p. č. 549/3, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 436-181/2021 ze dne 27. 8. 2021, nacházející
se v k. ú. Záskalí, obci Hodkovice nad Mohelkou, a evidovaných na listu vlastnictví č. 127
u Katastrálního pracoviště Liberec, za kupní cenu ve výši 105 Kč/m2, tj. 18.585 Kč (slovy:
osmnáct tisíc pět set osmdesát pět korun českých)
za pozemek ve vlastnictví
a to části p. p. č. 548 o výměře
90 m2, nově označené jako p. p. č. 548/2, trvalý travní porost, vymezené geometrickým
plánem č. 436-181/2021 ze dne 27. 8. 2021, nacházející se v k. ú. Záskalí, obci Hodkovice nad
Mohelkou, a evidované na listu vlastnictví č. 765 u Katastrálního pracoviště Liberec, za kupní
cenu ve výši 105 Kč/m2, tj. 9.450 Kč (slovy: devět tisíc čtyři sta padesát korun českých),
směna bude provedena s doplatkem ve výši 9.135 Kč (slovy: devět tisíc sto třicet pět korun
českých), který uhradí
Libereckému kraji,
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 po schválení, zveřejnění záměru směny
na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
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USNESENÍ č. 2038/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
a) pozemků v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice
b) smlouva o bezúplatném převodu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 617/17 o výměře 563 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
a p. p. č. 855/7 o výměře 265 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obci Zlatá Olešnice, evidovaných na listu vlastnictví
č. 60000 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město,
IČO 69797111, hodnota podle účetní evidence činí 331,20 Kč (slovy: tři sta třicet jedna korun
českých, dvacet haléřů), pozemky dotčeny stavbou silnice ev. č. III/29061 a ev. č. 29055,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
c) s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/3753/2021 mezi Libereckým krajem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a) předložit návrh bezúplatného nabytí a smlouvy k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,

2)

Termín: 21. 12. 2021
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 2039/21/RK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku
v k. ú. Semily
Rada kraje po projednání
souhlasí
s neuplatněním předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p. p. č. 4067/5
o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Semily, obci Semily,
a evidované na listu vlastnictví č. 233 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, ve vlastnictví
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
1) předložit neuplatnění předkupního práva k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 12. 2021
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2)

zaslat originál výpisu z usnesení o schválení neuplatnění předkupního práva vlastníku
pozemku.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 2040/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad
Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce III
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu
16, p. o. – stavební práce III“ v souladu dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že je v zadávacím
řízení jediný účastník zadávacího řízení
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: 20. 12. 2021
USNESENÍ č. 2041/21/RK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér - Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1,
p. o. - stavební práce“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/128/2021 veřejné zakázky „Školy bez bariér
– Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o. - 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 MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79, 460 07
Liberec 7, IČO 61328952, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 466.399,23 Kč bez DPH,
tj. 564.343,07 Kč vč. DPH, méněpráce ve výši 1.990.773,40 Kč bez DPH, tj. 2.408.835,81 Kč
vč. DPH, čímž dojde ke snížení ceny o 1.524.374,17 Kč bez DPH, tj. 1.844.492,75 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 01. 2022
USNESENÍ č. 2042/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a) pozemků v k. ú. Bozkov
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí části p. p. č. 1650/2 o výměře 84 m2, označené jako p. p. č. 1650/2, části
p. p. č. 1651 o výměře 43 m2, nově označené jako p. p. č. 1651/2, části p. p. č. 1653/1
o výměře 1 m2, nově označené jako p. p. č. 1653/3, části p. p. č. 1654 o výměře 1 m2,
nově označené jako p. p. č. 1654/2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených
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b)

2.

a)

geometrickým plánem č. 640-81/2021 ze dne 6. 6. 2021, nacházejících se v k. ú. Bozkov,
obci Bozkov, a evidovaných na listu vlastnictví č. 98 u Katastrálního pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
12.900 Kč (slovy: dvanáct tisíc devět set korun českých), pozemky byly trvale dotčeny
v rámci stavby "Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál", refundace bude
uplatněna,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
s koupí části p. p. č. 1661/2 o výměře 16 m2, nově označené jako p. p. č. 1661/6, části
p. p. č. 1661/3 o výměře 110 m2, nově označené jako p. p. č. 1661/5, části p. p. č. 1661/3
o výměře 1 m2, nově označené jako p. p. č. 1661/7, vše ostatní plocha, způsob využití
silnice, vymezených geometrickým plánem č. 640-81/2021 ze dne 6. 6. 2021,
nacházejících se v k. ú. Bozkov, obci Bozkov, a evidovaných na listu vlastnictví č. 78
u Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
12.700 Kč (slovy: dvanáct tisíc sedm set korun českých), pozemky byly trvale dotčeny
v rámci stavby "Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál", refundace bude
uplatněna,

b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3756/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3757/2021 mezi Libereckým krajem a

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 21. 12. 2021
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 2043/21/RK
Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1
- „Rozvoj cyklistické dopravy“ a programu 6.3 - „Podpora projektové přípravy“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programů k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
na rok 2022 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 6 Doprava, a to:
1. programu č. 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 4.600.000 Kč,
2. programu č. 6.3 - Podpora projektové přípravy, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.00 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a ke schválení podmínky a Vyhlášení programů
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 6 Doprava, a to:
a) programu č. 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 4.600.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání
žádostí o dotace,
b)

Termín: 21. 12. 2021
programu č. 6.3 - Podpora projektové přípravy, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání
žádostí o dotace.
Termín: 21. 12. 2021

USNESENÍ č. 2044/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 398/21 - snížení výdajů v kapitole 920 06
- Kapitálové výdaje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; dotace v oblasti dopravy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje zájmového sdružení právnických osob
Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, se sídlem náměstí Míru 22,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČO: 72559616, na projekt pod názvem „Oprava lesní cesty
podél silnice I/13 (E442), část Propojení sedla na Větrníku s mostem na Rozkoši pro chodce
a cyklisty“,
2.

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku Sdružení Český ráj, z.s.,
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO: 15045838, na projekt pod názvem
„Koordinace, administrace a předprojektová příprava Greenway Jizera – úsek Semily,
Jilemnicko“,
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 398/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství u akce
„PD - páteřní cyklotrasy“ ve výši 600.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství v celkové výši
600.000 Kč, a to na nové akce:
a)

Cyklostezka - propojení sedla na Větrníku s mostem na Rozkoši ve výši 500.000 Kč,

72

Výpis usnesení z 24. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 12. 2021

3.

b) Administrace a předprojektová příprava - Greenway Jizera ve výši 100.000 Kč,
s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže
uvedenému žadateli o dotaci na projekt v celkové výši 500.000 Kč:
Č.
IČO

1.
72559616
Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad
Příjemce dotace/
Nisou, zájmové sdružení právnických osob, náměstí
žadatel/sídlo
Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
Oprava lesní cesty podél silnice I/13 (E442), část
Název projektu Propojení sedla na Větrníku s mostem na Rozkoši pro
chodce a cyklisty
Zajistit propojení Cyklostezky svaté Zdislavy v úseku
Účel projektu
Bílý Kostel nad Nisou, Jítrava, Rynoltice
Název
parametru
Oprava lesní cesty)
projektu
Měrná jednotka
km
Hodnota
0,7
parametru
Celkové
plánované
500.000
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
100
projektu (%)
Max. výše dotace
500.000
(Kč)
Investice /
neinvestice
neinvestice
Termín realizace
1. 12. 2021 – 31. 8. 2022
projektu
.

a to za podmínek schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 398/21 zastupitelstvem
kraje,
4. se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3666/2021
na projekt pod názvem „Oprava lesní cesty podél silnice I/13 (E442), část Propojení sedla
na Větrníku s mostem na Rozkoši pro chodce a cyklisty“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a zájmovým sdružením právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel
nad Nisou, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO: 72559616,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže uvedenému
žadateli o dotaci na projekt v celkové výši 100.000 Kč:
Č.
IČO
Příjemce dotace/

2.
15045838
Sdružení Český ráj, z.s.
73

Výpis usnesení z 24. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 12. 2021
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu

Název parametru
projektu

Měrná jednotka

Hodnota parametru

Koordinace, administrace a předprojektová příprava Greenway
Jizera – úsek Semily, Jilemnicko
Administrace a koordinace dotačních titulů a předprojektová
příprava v oblasti cyklistické dopravy na páteřní dálkové
cyklotrase Greenway Jizera
Projednání majetkoprávních vztahů pro projektovou dokumentaci
pro územní rozhodnutí v úseku Semily – Benešov u Semil
Příprava podkladů pro žádost o dotaci na projektovou
dokumentaci pro stavební povolení a pro výběr projektanta
dokumentace pro stavební povolení úseku v Semily – Benešov
u Semil
Předprojektová příprava - posouzení úseku Semily – Podspálov
z hlediska stavu projektové přípravy, realizovatelnosti úseku.
Předprojektová příprava - posouzení studie a výběr vhodných
úseků k projektové přípravě a realizaci, aktualizace/zpracování
pozemkového elaborátu pro vybraný úsek.
Příprava podkladů pro žádost o dotaci na projektovou přípravu
vybraného úseku z rozpočtu Libereckého kraje, pro zadání
projektových prací a pro vyhlášení veřejné zakázky na
projektanta.
Soubor souhlasů a vyjádření k DÚR
Dokumentace (podklady)
Dokument (analýza)
Dokumentace (zpráva, pozemkový elaborát)
Dokumentace (podklady)
1
1
1
1
1

Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu (%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

100.000
100
100.000
neinvestice
1. 11. 2021 – 31. 12. 2021

a to za podmínek schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 398/21 zastupitelstvem
kraje,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3667/2021 na projekt
pod názvem „Koordinace, administrace a předprojektová příprava Greenway Jizera – úsek Semily,
Jilemnicko“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a spolkem Sdružení Český ráj, z.s., se sídlem
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO: 15045838
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a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 398/21, poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 500.000 Kč žadateli Cyklostezka Sv. Zdislavy
Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, zájmové sdružení právnických osob, náměstí Míru 22, 471
25 Jablonné v Podještědí, na projekt pod názvem „Oprava lesní cesty podél silnice I/13 (E442),
část Propojení sedla na Větrníku s mostem na Rozkoši pro chodce a cyklisty“ k rozhodnutí
a smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3666/2021
ke schválení,
Termín: 21. 12. 2021
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, podepsat smlouvu
o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3667/2021 mezi Libereckým krajem a spolkem Sdružení
Český ráj, z.s., se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO: 15045838,
a to za podmínek schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 398/21 zastupitelstvem
kraje.
Termín: 30. 01. 2022
USNESENÍ č. 2045/21/RK
Veřejná zakázka „Cyklotrasa Odra – Nisa, úsek Chotyně – Bílý Kostel nad Nisou, lokalita
Chotyně U Hrabarů II.“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/171/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec,
IČO: 25014391, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 151.505 Kč bez DPH, tj. 183.321,05 Kč
včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny na částku 15.202.248,42 Kč bez DPH,
tj. 18.394.720,59 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 2046/21/RK
Prodloužení termínu realizace investičního příspěvku KSS LK na akci „Napojení Průmyslové
zóny Jih v Liberci na I/35“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci
na I/35“, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání
zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 2
tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
2.
3.
4.

o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 2047/21/RK
Prodloužení termínu realizace neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové
dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019“ – 3. část
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na neinvestiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy pro 2018 – 2019 – 3. část“, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
3.

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

4.

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 2048/21/RK
Prodloužení termínu realizace investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové
dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2019 – 2020“ - 1. a 2. část
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. a) o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 1. část, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
investičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
b)
c)
d)
2.

a)

b)

o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023,
o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 2. část, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
investičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
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c)
d)

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 2049/21/RK
Prodloužení termínu realizace investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové
dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2019 – 2020“ - 3. část
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 3. část, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
2.
3.

o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,

4.

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 2050/21/RK
Prodloužení termínu realizace investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové
dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2019 – 2020“ - 4. část
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 4. část, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
3.
4.

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023

a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 2051/21/RK
Prodloužení termínu realizace investičního příspěvku KSS LK na akci „PD silnic II. a III.
třídy pro 2021“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy“ týkající inženýrské a konzultační činnosti k projektovým dokumentacím na mosty
a komunikace, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání
zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 2
tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
3.

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

4.

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2021
USNESENÍ č. 2052/21/RK
Rozpočtové opatření č. 399/21 - navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 920 06, přijetí
investiční dotace ze státního rozpočtu na refundaci výdajů; výkupy pozemků
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 399/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje o celkovou částku 143.140 Kč z důvodu investiční dotace ze státního
rozpočtu na refundaci výdajů spojených s výkupy pozemků,
2.

navyšují výdaje kraje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
o celkovou částku 143.140 Kč určené na výkupy pozemků
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 399/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 21. 12. 2021
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USNESENÍ č. 2053/21/RK
Rozpočtové opatření č. 407/21 - úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 407/21, kterým se v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 5.500.089 Kč, a to u:
a) akce „PD - páteřní cyklotrasy“ ve výši 4.181.760 Kč,
b)
c)
2.

akce „Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“ ve výši 560.869 Kč,
nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 757.460 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 5.500.089 Kč, a to tak, že se:
a)
b)

akce „III/28411 Roztoky u Jilemnice“ ve výši 54.000 Kč,
akce „Most ev. č. 2914-5 Bulovka“ ve výši 666.500 Kč,

c)
d)
e)

akce „Most ev. č. 26834-6 Brniště“ ve výši 242.000 Kč,
akce „III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“ ve výši 300.106 Kč,
akce „III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ ve výši 55.723 Kč,

f)

akce „PD-cyklostezka podél I/13 Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí“ ve výši
4.181.760 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 407/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2054/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/558/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje v oblasti dopravy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO: 00262633,
ze dne 1. 12. 2021 ve věci prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projektová příprava
Greenway Jizera (úsek Železný Brod – Líšný)“ z důvodu komplikovanosti projednání
majetkoprávních vztahů v rámci zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
a stavební povolení,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/558/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavřené mezi Libereckým krajem a městem Železný Brod, kterým se mění
termín ukončení realizace projektu „Projektová příprava Greenway Jizera (úsek Železný Brod
– Líšný)“, a to ze dne 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022, a termín pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu, a to ze dne 19. 2. 2022 na 19. 2. 2023
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit materiál - Dodatek
č. 1 smlouvy č. OLP/558/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro Město
Železný Brod, na projekt „Projektová příprava Greenway Jizera (úsek Železný Brod – Líšný)“,
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2055/21/RK
Žádost Města Frýdlant o příspěvek na opravu povrchu vozovky v ulici Bělíkova, Frýdlant
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Frýdlant ze dne 25. 10. 2021 o příspěvek na opravu povrchu vozovky v ulici
Bělíkova, Frýdlant,
souhlasí
s vyhověním Městu Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO: 00262781,
v žádosti ze dne 25. 10. 2021 o příspěvek na opravu povrchu vozovky v ulici Bělíkova, Frýdlant
v rámci projektu „Stezka pro cyklisty a chodce podél ulice Bělíkova a Zámecká, Frýdlant“
do maximální výše 393.960 Kč bez DPH, tj. 476.691,60 Kč včetně DPH, z rozpočtu Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a ukládá
a) Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
zajistit uhrazení příspěvku Libereckého kraje na opravu povrchu vozovky v ulici Bělíkova,
Frýdlant do maximální výše 393.960 Kč bez DPH, tj. 476.691,60 Kč včetně DPH z rezervního
fondu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Termín: 31. 12. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení Město Frýdlant.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2056/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/364/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha
5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 249.199,50 Kč bez DPH,
tj. 301.531,39 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 1.177,83 Kč bez DPH, tj. 1.425,17 Kč včetně
DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o 248.021,67 Kč bez DPH, tj. 300.106,22 Kč včetně
DPH, na celkovou částku 33.565.140,41 Kč bez DPH, tj. 40.613.819,90 Kč včetně DPH,
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 01. 2022
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USNESENÍ č. 2057/21/RK
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém
kraji v roce 2021,
souhlasí
se zadáním prací na pokračování koncepční péče o silniční zeleň u silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,
IČO: 70946078, a ARR - Agentury regionálního rozvoje spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4. 460 01
Liberec, IČO: 48267210
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit informace
o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji
zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci,
Termín: 21. 12. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit finanční
prostředky pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci, na výkon
koncepční péče o silniční zeleň u silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 2058/21/RK
Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce
„Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice
II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace“, č. OLP/3732/2021, mezi Libereckým krajem
a Městem Rokytnice nad Jizerou, se sídlem Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00276057
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit smlouvu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2059/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou,
křižovatka u Jablotronu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, křižovatka
u Jablotronu“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje

81

Výpis usnesení z 24. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 12. 2021
1.

komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Bc. Jan Čapek, specialista na přípravu projektů Krajské správy 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,
Ing. Soňa Černá, odd. právní a veřejných zakázek, Statutární město Jablonec nad Nisou,
náhradník: Mgr. Alžběta Svobodná, odd. právní a veřejných zakázek, Statutární město
Jablonec nad Nisou,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3725/2021
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: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2060/21/RK
Dodatek č. 27 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 – valorizace jednotkových cen zimní
údržby silnic, platnost od 1. 12. 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 27 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad
Nisou, IČO: 28746503, kterým se mění příloha č. 1 této smlouvy, konkrétně ceník jednotkových
prací zimní údržby silnic
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek č. 27
k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2061/21/RK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 47 – Město Stráž nad Nisou,
lokalita Zlatý a Stříbrný kopec – kanalizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se změnou č. 47 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro město Stráž nad Nisou
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh změny č. 47 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje pro město Stráž nad Nisou.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2062/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace
příjemci Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 406/21, kterým se upravují výdaje v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti celkem o částku 400.000 Kč,
a to u dílčího ukazatele Ochrana ovzduší, rozpočtový ukazatel Posudky měření emisí
a imisí o částku 62.000 Kč a rozpočtový ukazatel Plnění Programu zlepšování kvality
ovzduší o částku 338.000 Kč,
b) snížením výdajů v kapitole 917 08 – Transfery celkem o částku 100.000 Kč,
a to u specifického ukazatele Zajišťování akcí v oblasti zemědělství a potravinářství
- Regionální agrární rada LK,
c)

2.

navýšením výdajů v kapitole 917 08 – Transfery celkem o částku 500.000 Kč,
a to zavedením nového specifického ukazatele Distribuce nábytkové pomoci v rámci
Libereckého kraje – Nábytková banka LK,
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2021, příjemci Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.,
IČO: 09836578, se sídlem Zapadlá 550, 463 11 Liberec 30, ve výši 500.000 Kč na projekt
„Distribuce nábytkové pomoci v rámci Libereckého kraje“,

3.

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3720/2021 uzavíranou mezi Nábytkovou
bankou Libereckého kraje, z. s., IČO: 09836578, se sídlem Zapadlá 550, 463 11 Liberec 30
a Libereckým krajem
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2063/21/RK
Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní
prostředí a zemědělství v roce 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2022, oblast
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace:
a) programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.400.000 Kč,
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b)
c)

programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč,
programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč,

d)

programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč,
e) programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
9.500.000 Kč
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit zastupitelstvu kraje podmínky a vyhlášení programů 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 a 8.6 k předkládání
žádostí o dotace v roce 2022 z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory č. 8
k projednání a schválení.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2064/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Plán pro zvládání sucha
a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku
vody pro území Libereckého kraje“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901,
a Česká zemědělská univerzita v Praze, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol,
IČO: 60460709, pro účely veřejné zakázky vystupující jako společnost „VRV + ČZU“
za nabídkovou cenu 1.080.000 Kč bez DPH, tj. 1.306.800 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/3392/2021 mezi Libereckým krajem a společnostmi Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, a Česká
zemědělská univerzita v Praze, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, IČO: 60460709
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, zajistit další
postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 12. 2021
USNESENÍ č. 2065/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 410/21 – zapojení příjmů – poplatků za znečišťování
ovzduší do 926 08 Dotační fond a úprava rozpočtu Libereckého kraje 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 410/21, kterým se upravují příjmy a výdaje
rozpočtu 2021 takto:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 379.619,50 Kč, a to z titulu daňových příjmů - dosud
uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší,
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2.
3.

snižují výdaje v kapitole 917 08 – Transfery celkem o částku 101.565,66 Kč,
a to u specifického ukazatele Sanace staré ekologické zátěže v Srní - Ing. V. Ladýř-LADEO,
navyšují výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond, nespecifikované rezervy programu
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů ve výši 481.185,16 Kč

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 410/21 k projednání
a schválení.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2066/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/1513/2020
společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1513/2020, uzavřené mezi Libereckým krajem a společností Ekocentrum Oldřichov
v Hájích, z. ú., se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČO 254 30 475, jehož
předmětem je změna termínu pro vrácení návratné finanční výpomoci z 31. 12. 2021 na nový
termín 31. 12. 2022
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1513/2020 ke schválení.
Termín: 21. 12. 2021
USNESENÍ č. 2067/21/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a) Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská
škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 22. a 23. zasedání rady kraje a na 17., 18., 19.
a 20. mimořádném zasedání rady kraje
a ukládá
a) Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská
škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace".
Termín: 21. 12. 2021
b) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Přehled veřejných zakázek projednaných na 22. a 23. zasedání rady kraje
a na 17., 18., 19. a 20. mimořádném zasedání rady kraje".
Termín: 31. 12. 2021
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USNESENÍ č. 2068/21/RK
Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za II. pololetí 2021
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu ředitelům zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem resortu sociálních
věcí
1. Mgr. Vladimíru Ptáčkovi, řediteli zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem
Liberec,
2. Mgr. Ivo Brátovi, řediteli zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Liberec,
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Petře Bröcklové, ředitelce zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem Cvikov,
Ing. Pavlu Kosovi, řediteli zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem
Jestřebí,
Mgr. Iloně Pírkové, ředitelce zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa,
příspěvková organizace, se sídlem Česká Lípa,
Bc. Marii Vojtíškové, ředitelce zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, se sídlem Benešov u Semil,
Mgr. Dagmar Žaloudkové, ředitelce zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace, se sídlem Sloup v Čechách,

8.

Mgr. Heleně Housové, ředitelce zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem Rokytnice nad Jizerou,
9. Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, se sídlem Jablonec nad Nisou,
10. Mgr. Čestmíru Skrbkovi, řediteli zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace, se sídlem Velké Hamry,
11. Mgr. Evě Stehlíkové, ředitelce zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace, se sídlem Liberec,
12. Bc. Radimu Pochopovi, řediteli zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková
organizace, se sídlem Český Dub,
13. Janě Eléšové, pověřené ředitelce zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem,
14. Bc. Janu Gabrielovi, řediteli zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková
organizace, se sídlem Liberec,
15. PhDr. Květě Kutílkové, ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
se sídlem Raspenava,
16. Mgr. Ivaně Vodrážkové, ředitelce zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Liberec,
17. Mgr. Janě Lachmanové, ředitelce zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace,
se sídlem Hodkovice nad Mohelkou,
18. PhDr. Lence Kadlecové, ředitelce zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem Jablonec nad Nisou,
19. Mgr. Jindřišce Korečkové, ředitelce zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Liberec
a ukládá
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Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat o usnesení
rady kraje ředitele/ředitelky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2069/21/RK
Odměny za 2. pololetí 2021 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým
krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., a Směrnicí Rady
Libereckého kraje č. 01/2007 odměny za 2. pololetí roku 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o výši stanovené odměny.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2070/21/RK
Odměna ředitelům příspěvkových organizací resortu zdravotnictví za II. pololetí roku 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) odměnu řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., za výsledky řízení organizace
ve II. pololetí roku 2021,
b) odměnu řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., za výsledky řízení
organizace v II. pololetí roku 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu rozhodnutí o poskytnutí schválené odměny.
Termín: 10. 12. 2021
USNESENÍ č. 2071/21/RK
Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za 2. pololetí 2021
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu
1. PhDr. Daně Petrýdesové, ředitelce Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace,
2.
3.

Mgr. Jiřímu Křížkovi, řediteli Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
Mgr. Pavlu Hlubučkovi, MBA, řediteli Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,

4.

Ing. Zdeňku Vitáčkovi, řediteli Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové
organizace,
5. PhDr. Janu Prostředníkovi, Ph.D., řediteli Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení rady kraje ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2072/21/RK
Odměna za II. pololetí 2021 řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Ing. Martinu Modrému, Ph.D., řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144, odměnu
za II. pololetí roku 2021 dle přílohy důvodové zprávy
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství zajistit
předložení rozhodnutí o poskytnutí odměny pro Ing. Martina Modrého, Ph.D., k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 15. 12. 2021

……………………………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 13. 12. 2021
zapsala Bc. Markéta Berková

88

