Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 21. 12. 2021
Přítomno

42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Omluveni

Mgr. Roman Baran, Martin Brož, Ing. Michal Kříž

Ověřovatelé zápisu

Mgr. Šárka Prachařová, Jiří Löffelmann

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 30. 11. 2021
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.00 hodin.
přítomné na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021.
všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci
uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.

Uvítal všechny
Dále upozornil
bude pro účely
osobních údajů

Požádal přítomné, aby si během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.
Pan hejtman k zápisu z 10. zasedání ZK dne 30. 11. 2021 uvedl, že ověřovateli byli zvoleni
Ing. Tomáš Hocke a MUDr. Vít Němeček, MBA. Zeptal se jmenovaných na případné
připomínky. Oba sdělili, že zápis ověřili bez připomínek. Žádné připomínky nebyly vzneseny.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Překladatel: Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Šárka Prachařová a Jiří Löffelmann.
 Oba navržení s nominací souhlasili.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 528/21/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Jiřího Löffelmanna (SLK),
- Mgr. Šárku Prachařovou (ANO).
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Překladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise.
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
Ing. Miloslav Tůma (ANO 2011),
Jan Tempel (Piráti),
RNDr. Jiří Čeřovský (ODS),
Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 529/21/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

4. Volba volební komise
Překladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení volební komise. Požádal Ing. Říhu, aby sdělil náhradníka za chybějícího M.
Brože, uvedl sám sebe. Zároveň také omluvil z jednání Mgr. Barana a M. Brože.
- Ing. Tomáš Hocke, (SLK), předseda komise,
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-

Ing. Stanislav Říha (ANO),
Daniela Weissová (Piráti),

-

MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
Libor Křenek (SPD).

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 530/21/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Ing. Stanislav Říha (ANO),
- Daniela Weissová (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Libor Křenek (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 10. 12. 2021 informováni e-mailem o tom,
že na Gportále je umístěn návrh programu a materiály pro 11. jednání ZK dne 21. 12. 2021.
Dne 15. 12. 2021 byli všichni zastupitelé vyrozuměni o doplnění materiálů na Gportál, a to o
body č. 7, 47 i), j), k), 49 – 58.
M. Půta informoval o sloučení bodů č. 8 - 19 týkajících se majetkových operací. Dále body č.
21, 22 týkající se resortu sociálních věcí a v neposlední řadě i body č. 45, 46, které se týkají
životního prostředí a zemědělství.
Do desek na stůl všichni členové zastupitelstva kraje obdrželi předžalobní výzvu k náhradě
škody od společnosti BUSCONNECT s.r.o. a také odpověď Ing. Miklíka k dotazu z minulého
zastupitelstva týkající se popisu průběhu soutěže a vypořádání smluvního závazku k objektu
APOSS.
Ing. Ramzer požádal o úpravu bodů č. 26, 28 a 30. Úpravy se týkají příloh a u bodu č. 30
dojde k úpravě tabulek i názvu rozpočtové kapitoly. Žádná změna nemá vliv na usnesení.
V. Židek požádal o předřazení bodu č. 58 před bod č. 44.
Hlasování o doplněném návrhu programu:
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1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10.
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 30. 11. 2021

2.

Volba ověřovatelů zápisu

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 11. 2021 Martin Půta
do 3. 12. 2021

8.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku Ing. Zbyněk Miklík
v k. ú. Božíkov

9.

Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků v Ing. Zbyněk Miklík
k. ú. Nová Ves nad Popelkou

10.

Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků v Ing. Zbyněk Miklík
k. ú. Jilemnice

11.

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú.
Roprachtice (FAMA 2021/09/063)

Ing. Zbyněk Miklík

12.

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú.
Studenec u Horek (FAMA 2021/09/029)

Ing. Zbyněk Miklík

13.

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú.
Semily (FAMA 2021/11/003)

Ing. Zbyněk Miklík

14.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku Ing. Zbyněk Miklík
v k. ú. Pulečný

15.

Majetkoprávní operace – převod pozemků v k. ú.
Nové Město pod Smrkem (FAMA 2021/09/080,
2021/09/081)

Ing. Zbyněk Miklík

16.

Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú.
Jestřebí u České Lípy

Ing. Zbyněk Miklík

17.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků Ing. Zbyněk Miklík
v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice

18.

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

19.

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú.
Bozkov

Ing. Zbyněk Miklík

20.

Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace
národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální
věci pro rok 2022

Petr Tulpa
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21.

Darovací smlouva na převod zásob zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.

Petr Tulpa

22.

Darovací smlouva na převod zásob zařízení Dům
seniorů Liberec – Františkov, p. o.

Petr Tulpa

23.

Darování ochranných pomůcek pro boj s
Mgr. Vladimír Richter
onemocněním COVID-19 zdravotnickým zařízením v
Libereckém kraji

24.

Žádost obce Nová Ves, o změnu projektu
„Víceúčelové hřiště“ podpořeného z dotačního
programu Podpora sportovní infrastruktury v
Libereckém kraji 2020 - 2021

Ing. Dan Ramzer

25.

Dodatek č. 1 Darovací smlouva č. OLP/1620/2021
darování sanitních vozů Hasičskému záchrannému
sboru Libereckého kraje

Mgr. Vladimír Richter

26.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
Ing. Dan Ramzer
Školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů
4.1, 4.3 a 4.7

27.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti

28.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/21 –
Ing. Dan Ramzer
úprava kapitoly 917 04 – poskytnutí dotací z
dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2021

29.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 411/21 zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a
úprava kapitoly 912 04 OŠMTS – DD Frýdlant

Ing. Dan Ramzer

30.

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

Ing. Dan Ramzer

31.

Vyhlášení dotačních programů - 7.6 Řemeslná a
zážitková turistika a 7.10 Rozvoj doprovodné
turistické infrastruktury – karavanová stání

Ing. Květa Vinklátová

32.

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

Ing. Květa Vinklátová

33.

Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a
Ing. Květa Vinklátová
obnova památek v Libereckém kraji – oblast podpory
kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2022

34.

Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z
Programu obnovy venkova – obec Všeň

35.

Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Mgr. Jiří Ulvr
Regionálního inovačního programu – Meretech s.r.o.

Ing. Dan Ramzer

Mgr. Jiří Ulvr
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36.

Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném Mgr. Jiří Ulvr
hospodářském zájmu pro společnost ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink
pro rok 2022

37.

Rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje“, programu
Asistenční vouchery Libereckého kraje

38.

Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, Mgr. Jiří Ulvr
p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální
služby“ – úprava parametrů a nové podání žádosti

39.

Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast
podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 „Rozvoj cyklistické dopravy“ a programu 6.3 „Podpora projektové přípravy“

40.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 398/21 Ing. Jan Sviták
snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje
a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery;
dotace v oblasti dopravy

41.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/558/2020 o poskytnutí Ing. Jan Sviták
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
dopravy

42.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého
Václav Židek
kraje – změna č. 47 – Město Stráž nad Nisou, lokalita
Zlatý a Stříbrný kopec – kanalizace

43.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/21 Václav Židek
rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci
Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.

44.

Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého
kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství v roce 2022

Václav Židek

45.

ZR - RO č. 410/21 – zapojení příjmů - uhrazených
poplatků za znečišťování ovzduší do 92608 Dotační
fond, program 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů a využití bioodpadů

Václav Židek

46.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné
finanční výpomoci č. OLP/1513/2020 společnosti
Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú.

Václav Židek

47.

Písemné informace
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou
kraje v období od 17. 11. 2021 do 7. 12. 2021

členové rady kraje
Ing. Zbyněk Miklík

a)
b)
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Přehled veřejných zakázek projednaných na 22. a 23. Ing. Zbyněk Miklík
zasedání rady kraje a na 17., 18., 19. a 20.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)

l)

Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z
Ing. Zbyněk Miklík
rozpočtu kraje 2021 v roce 2022
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad
Ing. Zbyněk Miklík
2021
Informace o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. – Ing. Jan Sviták
oblast Českolipsko (Západ)
Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého Mgr. Jiří Ulvr
kraje 2014 – 2020 – rok 2020
Informace o průběhu koncepční péče o silniční
Ing. Jan Sviták
vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji
Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost
Ing. Dan Ramzer
vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na
Bojišti 15, příspěvková organizace
Naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, Václav Židek
výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021 - 2030 individuální dotace územním koordinátorům EVVO
Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v areálu
Mgr. Jiří Ulvr
Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o.“, v průběhu
realizace
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Martin Půta
Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 7. – 30. 11.
2021
Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko Ing. Jan Sviták
prostřednictvím vnitřního dopravce ČSAD Liberec,
a.s. - informace o sdělení Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže

48.

Náměty a připomínky

49.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Martin Půta
č. OLP/2396/2021 s obcí Pertoltice

50.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/21 –
Petr Tulpa
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
912 05 – Účelové příspěvky a 931 01 – Krizový fond
v souvislosti s COVID19

51.

Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

52.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/21 –
úprava kapitoly 913 09, příspěvkové organizace,
provozní příspěvek Zdravotnické záchranné služby
LK

Mgr. Vladimír Richter

53.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 430/21 –
Mgr. Vladimír Richter
úpravy v kapitolách 917 09 transfery a 920 14
kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p.
o.
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54.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 419/21 –
Ing. Jan Sviták
navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 920
06 a navýšení výdajů v kapitole 914 21; dopravní
obslužnost

55.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 422/21 –
rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v
oblasti sportu

56.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 433/21 –
Václav Židek
zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2021 zapojení pokut za přestupky do kapitoly 926 08 –
dotační fond

57.

Dodatky č. 2 ke třem smlouvám o poskytnutí
individuálních dotací z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje pro Město Frýdlant

58.

Úprava Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje – Mgr. Jiří Ulvr
rozšíření možností pro zasílání žádostí o dotaci a
úprava názvu oblasti podpory požární ochrana a
prevence kriminality

Ing. Dan Ramzer

Václav Židek

Hlasování o celém návrhu programu
HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Mgr. Švarc, předseda výboru kontroly
Informoval, že výbor kontroly projednal kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, rady
kraje, mimořádných rad kraje a jednotlivých výborů a neshledal věcná pochybení.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 531/21/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů č.
- 194/19/ZK z 30. 11. 2021 na 30. 12. 2021,
- 360/21/ZK z 30. 11. 2021 na 31. 12. 2021
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a vypouští
ze sledování usnesení č.
398/21/ZK, 404/21/ZK,
446/21/ZK, 449/21/ZK,
460/21/ZK, 461/21/ZK,
471/21/ZK, 473/21/ZK,
502/21/ZK, 510/21/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

247/16/ZK,
410/21/ZK,
454/21/ZK,
464/21/ZK,
474/21/ZK,

40

PROTI:

0

98/VI/20/ZK, 152/21/ZK,
422/21/ZK, 442/21/ZK,
456/21/ZK, 457/21/ZK,
466/21/ZK, 467/21/ZK,
475/21/ZK, 476/21/ZK,
ZDRŽEL SE:

0

294/21/ZK,
443/21/ZK,
458/21/ZK,
469/21/ZK,
495/21/ZK,

NEHLASOVAL: 0

372/21/ZK,
444/21/ZK,
459/21/ZK,
470/21/ZK,
501/21/ZK,

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 11. 2021 do 3. 12. 2021
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 532/21/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 11. 2021 do 3. 12. 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 6. 11. 2021 do 3. 12. 2021.

HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Body č. 8 - 19 budou projednávány en bloc.
Ing. Miklík představil projednávané sloučené body.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
8. Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Božíkov
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 533/21/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Božíkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování části p. p. č. 1579/1 o předpokládané výměře 1035,70 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Božíkov, obci Zákupy, evidované
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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 31.071 Kč (slovy: třicet
jedna tisíc sedmdesát jedna korun českých), jedná se o stavbu pod budoucím chodníkem
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Ves nad Popelkou
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 534/21/ZK
Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Ves nad Popelkou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování:
- 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. 8144008/2021 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
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haléřů), jedná se o pozemky zastavěné stavbou chodníku v rámci akce: Nová Ves nad
Popelkou - chodník podél silnice II/284 - 1. část,
2. přijetí daru:
- části p. p. č. 47/2 o výměře 27 m2, nově označené jako p. p. č. 47/3, ostatní plocha,
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, a evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jilemnice
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 535/21/ZK
Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jilemnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování:
- 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 08.01.2020, 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)

přijetí 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,
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- části p. p. č. 744/4 o výměře 1 m2, označené jako díl „n2“,
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,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/09/063)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 536/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/09/063)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
- 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), vznikly po zaměření v rámci investiční akce
"Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice", refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
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vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 22. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

12. Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú.
2021/09/029)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík

VÝSLEDEK: byl přijat

Studenec u Horek (FAMA

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 537/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Studenec u Horek (FAMA
2021/09/029)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Semily (FAMA 2021/11/003)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 538/21/ZK
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Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Semily (FAMA 2021/11/003)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi
- 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) svěření 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

12

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pulečný
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 539/21/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pulečný
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí 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 1024/11 a, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČO 01312774, pozemek se nachází pod stavbou komunikace č. III/28711,
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 Jablonec nad
Nisou
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

13

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Majetkoprávní operace – převod pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem (FAMA
2021/09/080, 2021/09/081)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 540/21/ZK
Majetkoprávní operace – převod pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem (FAMA
2021/09/080, 2021/09/081)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování 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 třináct korun českých, tři
haléře), pozemky trvale dotčeny stavbou „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská,
Nové Město pod Smrkem“ – pod chodníky,
2. a) přijetí 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
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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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

14

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

16. Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Jestřebí u České Lípy
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 541/21/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Jestřebí u České Lípy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej 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“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

15

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 542/21/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad
Nisou,
c) předložený návrh smlouvy číslo OLP/3753/2021 mezi Libereckým krajem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

16

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k
pozemku v k. ú. Semily
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 543/21/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v
k. ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p. p. č. 4067/5 o
výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Semily, obci Semily, a
evidované na listu vlastnictví č.
aj, Katastrálního
pracoviště Semily, ve vlastnictví
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
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HLASOVÁNÍ Č.:

17

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Bozkov
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 544/21/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Bozkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi 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 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 nebude uplatněna,

2.

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

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
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HLASOVÁNÍ Č.:

18

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2022
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil předložený materiál.
Daniela Weissová, předsedkyně sociálního výboru
Informovala, že výbor sociálních věcí projednal materiály a doporučuje je zastupitelstvu kraje
schválit v předloženém znění.
Ing. Hocke, předseda finančního výboru
Informoval, že výbor finanční projednal všechny materiály č. 8 – 19, 21 – 23, 25, 28 – 30, 32,
37, 38, 40, 43, 45, 47 a), c), d), j), 50, 52 - 56 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit
v předloženém znění. Dále informoval, že u bodů č. 21 a 22 výbor požádal o doplnění data
v usnesení, k jakému datu jsou zásoby vykazovány.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 545/21/ZK
Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vyhlášení a podmínky programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „sociální věci“ na rok 2022, s
předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.093.000
Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyhlášení programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ Dotačního
fondu Libereckého kraje oblast podpory „sociální věci“ k předkládání žádostí o dotace na rok
2022.
Termín: 03. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

19

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Darovací smlouva na převod zásob zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad
Nisou, p. o.
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil předložený materiál. Požádal o již avizovanou úpravu usnesení s doplněním data
31. 10. 2021.
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Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 546/21/ZK
Darovací smlouva na převod zásob zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
p. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše
1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou 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 k datu 31. 10. 2021, 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, zajistit podpis
darovací smlouvy č. OLP/3721/2021.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

20

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Darovací smlouva na převod zásob zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál. I zde požádal o úpravu usnesení doplnění data 31. 10. 2021.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 547/21/ZK
Darovací smlouva na převod zásob zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše
1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou zásoby zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec
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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 k datu 31. 10. 2021, zařízení Dům seniorů Liberec –
Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO:
71220054, dle přílohy smlouvy č. 1
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis
darovací smlouvy č. OLP/3729/2021.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

21

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Darování ochranných pomůcek pro boj s onemocněním COVID-19 zdravotnickým
zařízením v Libereckém kraji
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Bc. Mlejnková, předsedkyně výboru zdravotnictví
Výbor zdravotnictví projednal předložené materiály rezortem zdravotnictví a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 548/21/ZK
Darování ochranných pomůcek pro boj s onemocněním COVID-19 zdravotnickým
zařízením v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o darování 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 IStaré 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 Jablonec nad Nisou, v rozsahu 5.600 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě
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332.024 Kč,
d) 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,
e)

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,
f) Nemocnici následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizaci,
IČO: 00854875, se sídlem Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou, v rozsahu
1.000 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 59.290 Kč,
g) Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvkové organizaci, 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
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další
nezbytné kroky.
Termín: 28. 02. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

22

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Žádost obce Nová Ves, o změnu projektu „Víceúčelové hřiště“ podpořeného z
dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020 – 2021
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Ing. Boháč, předseda výboru tělovýchovy a sportu
Informoval, že výbor tělovýchovy a sportu projednal body č. 24, 28, 55 a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 549/21/ZK
Žádost obce Nová Ves, o změnu projektu „Víceúčelové hřiště“ podpořeného z dotačního
programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020 - 2021
Zastupitelstvo 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,
schvaluje
1. změnu termínu realizace projektu „Víceúčelové hřiště“ a změnu 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
Strana 23 z 57

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2021

nemožnosti kapacitně pokrýt realizaci plánovaných projektů:
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.

znění 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit předmětný dodatek ke smlouvě k
podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 28. 02. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

23

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Dodatek č. 1 Darovací smlouva č. OLP/1620/2021 darování sanitních vozů
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 550/21/ZK
Dodatek č. 1 Darovací smlouva č. OLP/1620/2021 darování sanitních vozů Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další
nezbytné kroky.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:
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24

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2021

==================================================================
26. Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a
vyhlášení programů 4.1, 4.3 a 4.7
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál. Požádal o úpravu přílohy, a to ve smyslu, aby se podávaly
žádosti pouze formou elektronické podatelny.
Mgr. Dvořák, předseda výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti
Informoval, že výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti projednal předložené body a
doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 551/21/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a
vyhlášení programů 4.1, 4.3 a 4.7
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzev k předkládání žádostí
o dotaci z oblasti podpory Školství a mládež, programů číslo 4.1, 4.3 a 4.7 prostřednictvím
webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

25

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 552/21/ZK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu 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.
4.
5.
6.
7.

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, z důvodů
oprav zaúčtování nemovitého majetku,
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,
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, z důvodu změn ve výměrách pozemků,
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, z
důvodu technického zhodnocení budovy školy

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, pro řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu
Libereckého kraje předložení příloh č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových
organizací k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 28. 02. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

26

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/21 – úprava kapitoly 917 04 –
poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v
Libereckém kraji 2021
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál. Požádal o další z již avizovaných úprav přílohy
v materiálu, které se týkají zjednodušeného podávání žádostí o dotace přes elektronický
portál.
Diskuze
Mgr. Dvořák
Sdělil možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 553/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/21 – úprava kapitoly 917 04 – poskytnutí
dotací z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji
2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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. snížení ukazatele 04812270000 sportovní infrastruktura – nerozepsaná rezerva o
7.359.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 7.359.000 Kč, z toho:
Číslo akce
Název akce
Výše v Kč
04812723026 Obec Pěnčín – Sportovní areál u ZŠ Pěnčín
2.580.000
04812733005 Město Tanvald – PUMPTRACK TANVALD
747.000
Obec Dětřichov – DĚTŘICHOV – REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
04812742017
516.000
SPORTOVIŠTĚ
04812750000 TJ Sokol Bratříkov – Oprava podlahy v Sokolovně Bratříkov
300.000
04812764008 Město Nový Bor – Sportovní hřiště při ZŠ U Lesa
2.528.000
04812773009 Obec Bedřichov – Asfaltové kolečko na stadionu
387.000
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s. – Modernizace zavlažování tenis.
04812780000
kurtů a modernizace umělého osvětlení tenis. hal
301.000
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního programu
Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021 mimo režim de minimis na
projekt příjemcům:
Název
žadatele
/
příjemce

IČO

Sídlo

Obec
Pěnčín

0026250
1

Pěnčín
57,
46821
Pěnčín

Název projektu

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodno
ta

Náklad
y
celkem
v Kč

Termín
realizac
e

Dotace v
Kč

Sportovní areál u
Základní školy
Pěnčín

Polyfunkční
sportovní
areál/ks/1

57.599.
440

1.1.202
2–
21.12.2
022

2.580.00
0

multifu
nkční
sportoviště/ks/1
2.
plocha
venkovního
sportoviště/m2/1
670

4.395.4
86

17.6.20
21 –
31.12.2
022

747.000

1.

Město
Tanvald

0026258
7

Palacké
ho 359,
46841
Tanvald

PUMPTRACK
TANVALD
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1.

Obec
Dětřichov

0083146
8

Tělocvičn
á jednota
Sokol
Bratříkov

6466967
0

Město
Nový Bor

0026077
1

Obec
Bedřicho
v

0052551
1

2.

Dětřich
ov 2,
46401
Dětřich
ov

Bratříko
v 90,
46821
Pěnčín
Nám.
Míru 1,
47301
Nový
Bor
Bedřich
ov 218,
46812
Bedřich
ov

DĚTŘICHOV –
REKONSTRUK
CE
VEŘEJNÉHO
SPORTOVIŠTĚ

atletick
á běžecká
dráha/počet
drah/3
2.
venkov
ní
posilovna/ks/1
3.
skok
daleký/počet
drah/1
4.
víceúče
lové hřiště/ks/1
5.
stolní
tenis/ks/1
6.
tribuna/
ks/1

6.021.4
13

15.9.20
21 –
31.12.2
022

516.000

Oprava podlahy
v Sokolovně
Bratříkov

technické
zhodnocení
podlahy/počet/1

1.692.1
36

1.9.202
1–
31.12.2
022

300.000

Sportovní hřiště
při ZŠ U Lesa

technické
zhodnocení
sportoviště/ks/1

9.805.7
32

1.10.20
21 –
31.12.2
022

2.528.00
0

Asfaltové
kolečko na
stadionu

délka
asfaltového
okruhu/m/350

1.500.0
00

1.1.202
2–
21.12.2
022

387.000

o neposkytnutí 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
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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
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programu)

schvaluje
znění 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
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje na rok 2021,
Termín: 31. 12. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánů
kraje a zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 28. 02. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

27

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 411/21 - zapojení příjmů z prodeje
nemovitého majetku a úprava kapitoly 912 04 OŠMTS – DD Frýdlant
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 554/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 411/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého
majetku a úprava kapitoly 912 04 OŠMTS – DD Frýdlant
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 411/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 – kapitálové příjmy o částku
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
zavedení 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
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565.800 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2021.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

28

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. 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
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 555/21/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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:
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) snížení dílčího ukazatele: Finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu
roku o částku 1.000.000 Kč,
2.

3.

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,
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4.

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) zavedení nového ukazatele číslo akce 04503281438: Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace – Výměna
stoupaček ve výši 500.000 Kč,
c) 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,
d) 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2021.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

29

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. Vyhlášení dotačních programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika a 7.10 Rozvoj
doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Mgr. David, předseda výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Informoval, že výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu projednal příslušné body a
doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 556/21/ZK
Vyhlášení dotačních programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika a 7.10 Rozvoj
doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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podmínky a Vyhlášení 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, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje 7.6
Řemeslná a zážitková turistika a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury –
karavanová stání pro rok 2022.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

30

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále z odvodu – Občanské sdružení
Větrov, z.s.
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 557/21/ZK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále z odvodu – Občanské sdružení Větrov,
z.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:
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PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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33. Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
– oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2022
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 558/21/ZK
Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji –
oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení 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, zajistit vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji pro rok 2022.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

32

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova –
obec Všeň
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Mgr. Horinka, předseda výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova
Informoval, že výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova projednal
příslušné body a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 559/21/ZK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec
Všeň
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Zastupitelstvo 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,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Místo aktivního odpočinku v obci Všeň“
z 31. 12. 2021 na 30. 9. 2022, a prodloužení 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,
schvaluje
znění 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. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

33

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Regionálního inovačního
programu – Meretech s.r.o.
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 560/21/ZK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Regionálního inovačního programu
– Meretech s.r.o.
Zastupitelstvo 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/ZK 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
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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 vyrozumění příjemce
dotace o změně v projektu.
Termín: 31. 01. 2022
HLASOVÁNÍ Č.:

34

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. 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
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
M. Půta
Přivítal na jednání zastupitelstva kraje Philippa Rodena, ředitele Lipo.ink a vyzval zastupitele
k položení případných dotazů.
Diskuze
P. Roden
Poděkoval za schválení tohoto materiálu. Sdělil, že mají za sebou 4 roky činnosti.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 561/21/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje 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 celkem do výše 17.398.082,97 Kč,
schvaluje
Smlouvu 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, zajistit předložení Smlouvy o
poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3503/2021
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2022
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HLASOVÁNÍ Č.:

35

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého
kraje“, programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 562/21/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“,
programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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
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
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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

Termín realizace projektu

1. 11. 2021 - 18. 01. 2022
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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

schvaluje
vzor 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, smlouvy o
poskytnutí dotace z programu Asistenční vouchery Libereckého kraje, dle schváleného vzoru,
k podpisu.
Termín: 28. 02. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:
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PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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38. Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro
terénní sociální služby“ – úprava parametrů a nové podání žádosti
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 563/21/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro
terénní sociální služby“ – úprava parametrů a nové podání žádosti
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) navýšení 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 rozložení v letech 2021-2022,
b) navýšení 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 rozložení 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, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2023

HLASOVÁNÍ Č.:

37

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

39. Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení
programu 6.1 - „Rozvoj cyklistické dopravy“ a programu 6.3 - „Podpora projektové
přípravy“
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
J. Chuchlík, předseda výboru dopravy
Informoval, že výbor dopravy projednal body č. 39, 40, 41, 47 e), g), 54 a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 564/21/ZK
Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu
6.1 - „Rozvoj cyklistické dopravy“ a programu 6.3 - „Podpora projektové přípravy“
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky 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, zajistit
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,
Termín: 22. 12. 2021
b) 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: 22. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

38

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. 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
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 565/21/ZK
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
Zastupitelstvo 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“,
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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“,
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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,
b) Administrace a předprojektová příprava - Greenway Jizera ve výši 100.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže
uvedenému žadateli o dotaci na projekt v celkové výši 500.000 Kč:
IČO
72559616
Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou,
Příjemce dotace/
zájmové sdružení právnických osob, náměstí Míru 22, 471 25
žadatel/sídlo
Jablonné v Podještědí
Oprava lesní cesty podél silnice I/13 (E442), část Propojení
Název projektu
sedla na Větrníku s mostem na Rozkoši pro chodce a cyklisty
Zajistit propojení Cyklostezky svaté Zdislavy v úseku Bílý
Účel projektu
Kostel nad Nisou, Jítrava, Rynoltice
Název parametru
Oprava lesní cesty)
projektu
Měrná jednotka
km
Hodnota parametru
0,7
Celkové plánované
500.000
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
100
nákladech projektu (%)
Max. výše dotace (Kč)
500.000
Investice / neinvestice
neinvestice
Termín realizace
1.12.2021 – 31.8.2022
projektu
schvaluje
smlouvu 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
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o
přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace,
Termín: 10. 12. 2021
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2.

3.

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3666/2021,
Termín: 30. 01. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na
rok 2021.
Termín: 31. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

39

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/558/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje v oblasti dopravy
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Lufinka
Informoval o možném střetu zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 566/21/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/558/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje v oblasti dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ
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,
schvaluje
dodatek 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)“ ze dne 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 a termín pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu ze dne 19. 2. 2022 na 19. 2. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy,
1. zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
Termín: 22. 12. 2021
2. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/558/2020.
Termín: 31. 12. 2021
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HLASOVÁNÍ Č.:

40

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

42. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 47 – Město Stráž
nad Nisou, lokalita Zlatý a Stříbrný kopec – kanalizace
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
V. Stříbrný, předseda výboru životního prostředí a zemědělství
Informoval, že výbor životního prostředí a zemědělství projednal body č. 42, 43, 44, 45, 46,
56, 57 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
Ing. Hocke
Dotázal se, kdy bude doplněna kanalizace lokality Zlatého a Stříbrného kopce.
V. Židek
Vysvětlil, že je ve finální fázi posuzování, a tudíž by měl být hotový příští rok.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 567/21/ZK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 47 – Město Stráž nad
Nisou, lokalita Zlatý a Stříbrný kopec – kanalizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu 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, informovat město Stráž nad Nisou o usnesení zastupitelstva kraje.
Termín: 10. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

41

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

43. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/21 - rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace příjemci Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 568/21/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace příjemci Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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)

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,
rozhoduje
o poskytnutí 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“,
schvaluje
smlouvu 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
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na
rok 2021,
Termín: 31. 12. 2021
2. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, podepsat smlouvu o poskytnutí účelové dotace po jejím schválení v
zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

42

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (58.) Úprava Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje – rozšíření možností pro
zasílání žádostí o dotaci a úprava názvu oblasti podpory požární ochrana a prevence
kriminality
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miklík
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Poděkoval všem zaměstnancům krajského úřadu, kteří se podíleli na zpracování tohoto
materiálu.
Mgr. Ulvr
Sdělil, že dochází i k úpravě podávání žádostí v programu požární ochrany a prevence
kriminality, který již 2 roky funguje.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 569/21/ZK
Úprava Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje – rozšíření možností pro zasílání
žádostí o dotaci a úprava názvu oblasti podpory požární ochrana a prevence kriminality
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
upravené znění Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje – doplnění možnosti zasílání
žádostí o dotaci včetně příloh pouze přes web Libereckého kraje a úpravu názvu oblasti
podpory požární ochrana na název požární ochrana a prevence kriminality
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje:
1) předložit Statut Dotačního fondu Libereckého kraje Martinu Půtovi, hejtmanovi,
k podpisu,
Termín: 31. 12. 2021
2) zveřejnit Statut Dotačního fondu Libereckého kraje na webových stránkách Libereckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

43

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. (44.) Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství v roce 2022
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál. Požádal o opravu po projednání týkající se úpravy
podmínek programu 8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.6. v bodě E.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 570/21/ZK
Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní
prostředí a zemědělství v roce 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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podmínky a vyhlášení 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,
b) programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč,
c)

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, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje 8.1, 8.2, 8.3, 8.5
a 8.6 k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

44

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

46. (45.) ZR - RO č. 410/21 – zapojení příjmů - uhrazených poplatků za znečišťování
ovzduší do 92608 Dotační fond, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a
využití bioodpadů
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 571/21/ZK
ZR - RO č. 410/21 – zapojení příjmů - uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší do
92608 Dotační fond, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití
bioodpadů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 410/21, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2021 následovně:
a) navyšují se 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
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uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší,
b) snižují se 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,
c)

navyšují se výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond, nespecifikované rezervy programu
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a
využití bioodpadů ve výši 481.185,16 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje na rok 2021.
Termín: 31. 01. 2022
HLASOVÁNÍ Č.:

45

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (46.) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
OLP/1513/2020 společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú.
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 572/21/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/1513/2020
společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dodatek 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, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1513/2020 k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

46

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

48. (47.) Písemné informace
Předkladatel: členové rady kraje
Diskuze
Ing. Sviták
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Informoval o písemné informaci e), která byla projednána na radě kraje dne 7. 12. 2021.
V průběhu ledna 2022 bude připravena zpráva o podrobném srovnání, a poté bude předložena
na únorovém jednání zastupitelstva kraje.
V. Židek
Konstatoval, že obsahem písemné informace za i) „Naplňování Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021 - 2030 - individuální dotace územním
koordinátorům EVVO“, je odpověď na dotaz Ing. Volfové vzešlé z minulého jednání ZK.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 573/21/ZK
Písemné informace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 17. 11. 2021
do 7. 12. 2021,
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 20. a 21. zasedání rady kraje a na
15. a 16. mimořádném zasedání rady kraje,
c) Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2021 v roce 2022,
d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2021,
e) Informace o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. – oblast Českolipsko (Západ),
f) Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 – rok 2020,
g) Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji,
h) Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská
škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
i) Naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého
kraje 2021 - 2030 - individuální dotace územním koordinátorům EVVO,
j) Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov,
p. o.“ v průběhu realizace,
k) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého
kraje za období 1. 7. 2021 - 30. 11. 2021,
l) Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního dopravce
ČSAD Liberec, a.s. - informace o sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
HLASOVÁNÍ Č.:

47

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2396/2021 s obcí
Pertoltice
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 574/21/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2396/2021 s obcí Pertoltice
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, IČO: 00671959, o prodloužení
termínu ukončení projektu „Pořízení požárního přívěsu“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.
248/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení projektu „Pořízení požárního přívěsu“ Obce Pertoltice z 31.
12. 2021 na 30. 6. 2022 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 2. 2022 na 19. 8. 2022,
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č.
OLP/2396/2021 na realizaci projektu „Pořízení požárního přívěsu“, uzavřené mezi Obcí
Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, IČO: 00671959 a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2396/2021 s Obcí Pertoltice Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

48

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

50. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky a 931 01 – Krizový fond v souvislosti s
COVID19
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 575/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky a 931 01 – Krizový fond v souvislosti s
COVID19
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu úhrady nákladů od obcí s rozšířenou
působností spojených s provozováním objektu pro osoby bez přístřeší COVID + v
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2.
3.

4.

celkové výši 2.243.948 Kč,
navyšují výdaje nově vytvořeného specifického ukazatele Nouzový stav 2021 III.,
kapitola 931 01 – Krizový fond LK, odbor kanceláře hejtmana, ve výši 2.000.000 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí,
zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce 5501781516 – Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem – Rekonstrukce výtahu vila Rozálie v celkové výši 243.948
Kč,
upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501671520 APOSS Liberec, p. o.
– Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + o částku 260.742,00 Kč,
b) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501681520 APOSS Liberec, p. o.
– Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + II. o částku 458.699,78 Kč,
c) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501691520 APOSS Liberec, p. o.
– Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + III. o částku 1.374.094,52
Kč,

d) navýšením dílčího ukazatele číslo akce 5501781516 Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, p. o. - Rekonstrukce výtahu vila Rozálie o částku 1.848.536,30 Kč,
e) zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce 5501791513 Domov důchodců Velké
Hamry, p. o. – Konstrukčně stavební řešení – statický výpočet přístavby, v celkové
výši 245.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investice,
veřejné zakázky a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2021.
Termín: 31. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

49

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 576/21/ZK
Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu zřizovací listiny zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Pekárkova 572/5, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec,
a to z důvodu doplnění nové služby do činnosti organizace
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit po schválení
materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje, předložení zřizovací listiny uvedené
příspěvkové organizace k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

50

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

52. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/21 – úprava kapitoly 913 09,
příspěvkové organizace, provozní příspěvek Zdravotnické záchranné služby LK
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 577/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/21 – úprava kapitoly 913 09, příspěvkové
organizace, provozní příspěvek Zdravotnické záchranné služby LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 919 03 –
Pokladní správa ekonomický odbor, specifický ukazatel Finanční rezerva na řešení věcných,
finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 26.668.000 Kč a navyšují výdaje
kapitoly 913 09 – Příspěvkové organizace odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje ve výši 26.668.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 31. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

51

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

53. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 430/21 – úpravy v kapitolách 917 09
transfery a 920 14 kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 578/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 430/21 – úpravy v kapitolách 917 09 transfery
a 920 14 kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 430/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 09 –
Transfery odboru zdravotnictví, specifický ukazatel LSPP+ Frýdlant ve výši 5.000.000 Kč a
navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku, specifický ukazatel LRN Cvikov – Martinovo údolí – rozvody kyslíku ve výši
5.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Termín: 31. 01. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

52

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

54. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 419/21 – navýšení příjmů kraje, snížení
výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v kapitole 914 21; dopravní obslužnost
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 579/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 419/21 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů
v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v kapitole 914 21; dopravní obslužnost
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 419/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje vybrané od Mikroregionu Český ráj ve výši 50.000 Kč,
2.

navyšují výdaje v celkové výši 50.000 Kč, a to tak, že se:
a) snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
z nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 57.950.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„dopravní obslužnost“ ve výši 58.000.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Termín: 31. 01. 2022
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HLASOVÁNÍ Č.:

53

PRO:

37

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

55. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 422/21 – rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti sportu
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 580/21/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 422/21 – rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 422/21, kterým se upravují kapitoly 914 04 –
Působnosti a 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, rozpočtu
Libereckého kraje následovně:
1. snižuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 914 04 – Působnosti / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.275.000 Kč, a to snížením
ukazatele číslo akce 0487120000 – zpracování Studie proveditelnosti revitalizace areálu
pro klasické lyžování v Harrachově ve výši 1.275.000 Kč,
2.

navyšuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 917 04 – Transfery /
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zavedením nových specifických ukazatelů
v celkové výši 1.275.000 Kč, a to:
2.1 04812800000 Areál skokanských můstků Harrachov, o.p.s. - Zajištění zimního
provozu skokanských můstků ve výši 600.000 Kč,
2.2 04812810000 SPORTIMÁČEK, z. s. Liberec – SPORTIMÁČEK rozvoj pohybové
gramotnosti dětí předškolního věku v Libereckém kraji ve výši 75.000 Kč,
2.3 04812820000 Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. - Skokanské
můstky Lomnice nad Popelkou ve výši 150.000 Kč,
2.4 04812830000 Jizerský klub lyžařů Desná z.s. - Úprava a provoz skokanského areálu
v Desné ve výši 150.000 Kč,

2.5 04812842001 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – Zasněžování Rekreačního a
sportovního areálu Vesec ve výši 300.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají charakter podpory
de minimis, příjemcům:

Žadatel

IČO

Sídlo

Název projektu

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

Náklady
celkem
v Kč

Dotace
do výše
v Kč
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Zajištění zimního
provozu
skokanských
můstků

Areál skokanských
můstků Harrachov,
o.p.s.

Harrachov
28768965 150, 51246
Harrachov

Lyžařský sportovní
klub Lomnice nad
Popelkou, z.s.

V
Popelkách,
Skokanské
1247, 51251
15043053
můstky Lomnice
Lomnice
nad Popelkou
nad
Popelkou

Jizerský klub lyžařů
Desná z.s.

Na Malé
Straně 346,
27007979
46861
Desná I.

Úprava a údržba
sportovních ploch
areálu
skokanských
můstků v Desné

STATUTÁRNÍ
MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E.
Beneše 1/1,
00262978
46059
Liberec I.

1.
úpravy
nájezdové
stopy/m/180
2.
nákup
sněžného děla/ks/1
3.
úprava
frézy a frézování
nájezdu/hod/200
1.
rohože na
nástupní lavičky
K70/m2/15
2.
výdřeva
ochoz K70/ m3/4
3.
výdřeva
nájezd K43/ m3/4
4.
finišery
rolba/ks/2

900.000

600.000

150.000

150.000

Pořízení sněžného
skútru
s příslušenstvím/ks/
1

150.000

150.000

1.
zasněžová
Zasněžování
ní/počet dní/20
Rekreačního a
2.
spotřeba
sportovního areálu
energie (4ks
Vesec
děl)/kWh/76800

1.000.000

300.000

schvaluje
znění vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje na rok 2021,
Termín: 31. 12. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení předmětných smluv o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
Termín: 28. 02. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

54

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

56. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 433/21 – zapojení příjmů do rozpočtu
Libereckého kraje 2021 - zapojení pokut za přestupky do kapitoly 926 08 – dotační fond
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 581/21/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 433/21 – zapojení příjmů do rozpočtu
Libereckého kraje 2021 - zapojení pokut za přestupky do kapitoly 926 08 – dotační fond
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 433/21, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2021 následovně:
1. navyšují se příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč, a to:
a) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši 15.000
Kč,
b) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši 10.000
Kč,
2.

navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč v kapitole 926 08 – Dotační fond,
nespecifikované rezervy programu 8.5 – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje na rok 2021.

HLASOVÁNÍ Č.:

55

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

57. Dodatky č. 2 ke třem smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje pro Město Frýdlant
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 582/21/ZK
Dodatky č. 2 ke třem smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje pro Město Frýdlant
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti Města Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO: 00262781,
o prodloužení termínů na realizaci projektů “Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska – opatření pro připojení vodovodu Bulovka“, “Zajištění zásobování pitnou vodou
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v oblasti Frýdlantska-opatření pro připojení vodovodu Dětřichov” a „Zajištění zásobování
pitnou vodou v oblasti Frýdlantska - opatření na stávajících rozváděcích sítích na
Frýdlantsku“, a to z důvodu neúspěšného jednání s vlastníky pozemků a dotčenými orgány
ohledně uložení inženýrských sítí,
schvaluje
a) dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje č. OLP/105/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem a Městem
Frýdlant na realizaci projektu “Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska – opatření pro připojení vodovodu Bulovka“,
b) dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje č. OLP/106/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem a Městem
Frýdlant na realizaci projektu “Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska-opatření pro připojení vodovodu Dětřichov”,
c)

dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje č. OLP/102/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem a Městem
Frýdlant na realizaci projektu „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska - opatření na stávajících rozváděcích sítích na Frýdlantsku“,

jejichž předmětem je prodloužení termínu realizace projektu z 31. 12. 2021 do 31. 12.
2022 a termínu pro podání závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2022 do 19. 2. 2023
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, uzavřít dodatky č. 2 ke smlouvám č. OLP/105/2017, č. OLP/106/2017 a č.
OLP/102/2017.
Termín: 22. 12. 2021

HLASOVÁNÍ Č.:

56

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

58. (48.) Náměty a připomínky
M. Půta
Poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za spolupráci v roce 2021. Poděkoval panu
řediteli Mgr. Havlíkovi, všem zaměstnancům úřadu za odvedenou práci v tomto roce.
Zároveň poděkoval všem, kteří budou o svátcích pečovat nějakým způsobem o nemocné nebo
v sociálních oblastech. Dále požádal touto cestou veřejnost, aby se během vánočních svátků
chovala, pokud možno racionálně, a to bez ohledu na nařízení, která Vláda ČR chystá.
Ing. Volfová
Vznesla dotaz na problém s absencí řidičů na Českolipsku. Zda jsou signály, že by tato
absence nemocnosti mohla přetrvávat.
Ing. Sviták
Sdělil, že absence se netýká jen oblasti Českolipska, ale i jiných oblastí LK. Situace je taková,
že počet náhradních řidičů je minimální a jakákoliv větší absence řidičů nezvládne pokrýt
dopravu v daném území. Snaží se této absenci zabránit. A snaží se těmto nárazovým
absencím předcházet a jednají o tom s dopravci. Sdělil, že nyní je situace stabilizovaná.
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M. Půta ukončil 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 15.20 hodin.
Další zasedání zastupitelstva kraje se uskuteční dne 25. 1. 2022 od 14.00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Mgr. Šárka Prachařová

………………………………
Jiří Löffelmann

………………………………
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
V Liberci 23. 12. 2021

Zapsala: Bc. Iveta Kavanová
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