Výpis usnesení z 1. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 4. 1. 2022
USNESENÍ č. 1/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1510/15/RK, 1598/15/RK, 1754/15/RK, 1695/16/RK, 1950/17/RK,
832/18/RK, 1702/18/RK, 47/19/RK, 897/19/RK, 1237/19/RK, 1382/19/RK, 624/20/RK, 885/20/RK,
1294/20/RK, 1796/20/RK, 124/VI/20/RK, 376/VI/20/RK, 4/21/RK, 32/21/RK, 136/21/RK,
194/21/RK, 255/21/RK, 592/21/RK, 594/21/RK, 715/21/RK, 876/21/RK, 968/21/RK, 1222/21/RK,
1424/21/RK, 1451/21/RK, 1615/21/RK, 1631/21/RK, 1633/21/RK, 1641/21/RK, 1672/21/RK,
1679/21/RK, 1724/21/RK, 1744/21/RK, 1751/21/RK, 1766/21/RK, 1768/21/RK, 1824/21/RK,
1825/21/RK, 1837/21/RK, 1853/21/RK, 1856/21/RK, 1859/21/RK, 1863/21/RK, 1864/21/RK,
1867/21/RK, 1868/21/RK, 1878/21/RK, 1881/21/RK, 1893/21/RK, 1897/21/RK, 1902/21/RK,
1907/21/RK, 1908/21/RK, 1910/21/RK, 1912/21/RK, 1913/21/RK, 1915/21/RK, 1920/21/RK,
1921/21/RK, 1924/21/RK, 1931/21/mRK, 1935/21/mRK, 1936/21/mRK, 1941/21/RK, 1942/21/RK,
1946/21/RK, 1947/21/RK, 1948/21/RK, 1949/21/RK, 1950/21/RK, 1951/21/RK, 1952/21/RK,
1953/21/RK, 1954/21/RK, 1959/21/RK, 1964/21/RK, 1966/21/RK, 1969/21/RK, 1970/21/RK,
1971/21/RK, 1972/21/RK, 1974/21/RK, 1977/21/RK, 1978/21/RK, 1979/21/RK, 1980/21/RK,
1981/21/RK, 1988/21/RK, 1989/21/RK, 1992/21/RK, 1995/21/RK, 1996/21/RK, 2000/21/RK,
2001/21/RK, 2002/21/RK, 2003/21/RK, 2004/21/RK, 2005/21/RK, 2006/21/RK, 2008/21/RK,
2010/21/RK, 2011/21/RK, 2012/21/RK, 2013/21/RK, 2014/21/RK, 2026/21/RK, 2040/21/RK,
2043/21/RK, 2046/21/RK, 2047/21/RK, 2048/21/RK, 2049/21/RK, 2050/21/RK, 2051/21/RK,
2052/21/RK, 2053/21/RK, 2054/21/RK, 2059/21/RK, 2060/21/RK, 2061/21/RK, 2062/21/RK,
2063/21/RK, 2064/21/RK, 2065/21/RK, 2066/21/RK, 2067/21/RK, 2068/21/RK, 2070/21/RK,
2071/21/RK, 2072/21/RK, 2073/21/RK, 2074/21/RK, 2075/21/RK, 2076/21/RK, 2077/21/RK,
2079/21/RK, 2084/21/RK, 2086/21/RK, 2087/21/RK, 2088/21/RK, 2091/21/RK, 2098/21/RK,
2118/21/RK, 2126/21/RK, 2127/21/RK, 2129/21/RK, 2133/21/RK, 2135/21/RK, 2154/21/RK,
2155/21/RK, 1256/21/RK, 2157/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1640/21/RK z 15. 12. 2021 na 15. 1. 2022,
- 1925/21/RK z 20. 12. 2021 na 31. 1. 2022,
- 1926/21/RK z 20. 12. 2021 na 31. 1. 2022,
- 2148/21/RKz 31. 12. 2021 na 31. 1. 2022.
USNESENÍ č. 2/22/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
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s posunutím usnesení č.
- 247/16/ZK ad 2) z 31. 12. 2021 na 28. 2. 2022,
- 520/21/ZK ad 2. z 31. 12. 2021 na 31. 1. 2022,
vypouští
ze sledování usnesení č. 544/17/ZK, 276/18/ZK, 322/18/ZK, 27/20/ZK, 262/21/ZK, 270/21/ZK,
367/21/ZK, 427/21/ZK, 429/21/ZK, 455/21/ZK, 472/21/ZK, 483/21/ZK, 485/21/ZK, 486/21/ZK,
490/21/ZK, 492/21/ZK, 493/21/ZK, 497/21/ZK, 505/21/ZK, 506/21/ZK, 507/21/ZK, 511/21/ZK,
512/21/ZK, 514/21/ZK, 515/21/ZK, 516/21/ZK, 517/21/ZK, 521/21/ZK, 522/21/ZK, 523/21/ZK,
524/21/ZK, 525/21/ZK, 527/21/ZK, 551/21/ZK, 556/21/ZK, 558/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 3/22/RK
Příprava 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 1. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 1. 2022.
USNESENÍ č. 4/22/RK
Vyhodnocení 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 21. 12. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2021 s tím,
že z průběhu zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu nevyplynuly pro členy rady kraje
žádné konkrétní úkoly.
USNESENÍ č. 5/22/RK
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
přehled účasti členů výborů na jednáních výborů zastupitelstva kraje za II. pololetí 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje přehled účasti členů
výborů na jednáních výborů zastupitelstva kraje, jako písemnou informaci.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 6/22/RK
Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
I) předložený návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje statutárního náměstka hejtmana
Ing. Jana Svitáka na volbu
1.
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2.
přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
a ukládá
II) členovi Zastupitelstva Libereckého kraje statutárnímu náměstkovi hejtmana Ing. Janu Svitákovi
předložit svůj návrh na volbu přísedících Zastupitelstvu Libereckého kraje
k rozhodnutí.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 7/22/RK
ZR-RO č. 4/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, financování
protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 4/22, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 5.000.000 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly, a to takto:
a) snížení nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a.
0570001 0000 „Protidrogová politika“ ve výši 5.000.000 Kč,
b) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580001 0000 „ADVAITA, z. ú. – protidrogové programy“ – financování
protidrogových služeb na rok 2022 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně
prospěšným společnostem ve výši 2.330.000 Kč,
c)

d)

e)

f)

g)

2)

navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580051 0000 „ADVAITA, z. ú. – programy primární prevence Advaita“ –
financování protidrogových služeb na rok 2022 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům
a obecně prospěšným společnostem ve výši 170.000 Kč,
navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580002 0000 „Most k naději, z. s. – protidrogové programy“ – financování
protidrogových služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery spolkům ve výši 1.950.000 Kč,
navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580050 0000 „Most k naději, z. s. – protidrogové programy v penitenciárních
zařízeních“ – financování protidrogových služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery
spolkům ve výši 20.000 Kč,
navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580003 0000 „Laxus z. ú. – protidrogové programy“ – financování protidrogových
služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným
společnostem ve výši 330.000 Kč,
navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580018 0000 „Maják o. p. s. – protidrogové programy“ – financování protidrogových
služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným
společnostem ve výši 200.000 Kč,

s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
protidrogových sociálních služeb pro rok 2022 v režimu služby obecného hospodářského
zájmu:
a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši
2.330.000 Kč, z toho na:

3

Výpis usnesení z 1. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 1. 2022

b)

- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši 750.000 Kč,
- Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 580.000 Kč,
- Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši 1.000.000 Kč,
příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, IČ 63125137,
ve výši 1.950.000 Kč, z toho na:
- Kontaktní centra (Liberec, Jablonec nad Nisou) pod číslem registrace 1229581 ve výši
750.000 Kč,
- Kontaktní centra (Česká Lípa) pod číslem registrace 3801846 ve výši 550.000 Kč,
- Terénní programy pod číslem registrace 8306216 ve výši 650.000 Kč,

c)

3)

příjemci Laxus z. ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ 62695487, ve výši
330.000 Kč, na:
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 2073130 ve výši 330.000 Kč,
s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů pro rok 2022:
a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši
170.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je realizace
40 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí 56,67 %,
b)

c)

4)

příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776, 460 14 Liberec 14, IČ 25405276, ve výši
200.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je realizace
45 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí 57,97 %,
příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, IČ 63125137,
ve výši 20.000 Kč na služby snižování rizik, rozhodujícím závazným výstupem projektu je
realizace 34 intervencí, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí 66,67 %,

se vzorem:
a) Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci zajišťujícími plnění služby obecného hospodářského zájmu,
b) Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci poskytujícími služby prevence
a snižování rizik

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání a ke schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/22
– úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, výši poskytnutých dotací jednotlivým
příjemcům a předložené vzory smluv.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 8/22/RK
Změna složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
odvolává
člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje MUDr. Vladimíra Valentu, Ph.D.
a jmenuje
nového člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Mgr. Kristýnu Dachsovou.
USNESENÍ č. 9/22/RK
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Memorandum o spolupráci mezi Technickou univerzitou v Liberci a Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
schvaluje
Memorandum o spolupráci č. OLP/3909/2021 při realizaci strategií a koncepcí Libereckého kraje
v oblasti sociálního začleňování s Technickou univerzitou v Liberci, IČ 46747885, se sídlem
Studentská 10402/2, Liberec 1,
souhlasí
se zmocněním Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
č. PM/283/2021, k zastupování Libereckého kraje při uzavření Memoranda o spolupráci
s Technickou univerzitou v Liberci při realizaci strategií a koncepcí Libereckého kraje v oblasti
sociálního začleňování
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/283/2021
hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 15. 01. 2022
USNESENÍ č. 10/22/RK
Vyhlášení programu č. 9.1, programu č. 9.2 a programu č. 9.3 - Dotační fond Libereckého kraje,
oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví, a to:
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
950.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
2) programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 550.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace,
3) programu 9.3 „Podpora osob se zdravotním postižením“ Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory č. 9 „Zdravotnictví“, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 400.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení podmínky a Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, a to:
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
950.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
Termín: 25. 01. 2022
2) programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 550.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace,
Termín: 25. 01. 2022
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3)

programu č. 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 400.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 25. 01. 2022

USNESENÍ č. 11/22/RK
RO č. 5/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2022, navýšení kapitoly 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/22, kterým se:
1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 1.183.997,80 Kč
2)

navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje 2022 v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor
zdravotnictví o celkovou částku 1.183.997,80 Kč, z toho
a) výdaje v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany v úhrnu o částku 212.371,80 Kč, kde o částku 79.896,80 Kč se navyšuje
nespecifikovaná rezerva programu, a o částku 132.475 Kč se navyšují výdaje na akce
financované z programu,
b) výdaje v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnu o částku
571.626 Kč, kde o částku 19.419 Kč se navyšuje nespecifikovaná rezerva programu,
a o částku 552.207 Kč se navyšují výdaje na akce financované z programu,
c)

výdaje v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnu o částku 400.000
Kč, kde se o částku 400.000 Kč navyšuje nespecifikovaná rezerva programu
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 5/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 12/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka vozidel RLP/RZP 2022“ Zdravotnickou
záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
v nadlimitním otevřeném řízení „Dodávka vozidel RLP/RZP 2022“ Zdravotnickou záchrannou
službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Zadávací podmínky “
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání informace
o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky v nadlimitním otevřeném řízení
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 04. 01. 2022
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USNESENÍ č. 13/22/RK
Stanovisko Libereckého kraje pro jednání Komise pro posuzování nových přístrojových
technologií a kapacit – žádost EUC Klinika Liberec s. r. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vydáním doporučujícího stanoviska společnosti EUC Klinika Liberec s. r. o., pro jednání Komise
pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených z veřejného zdravotního
pojištění k nákupu magnetické rezonance
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat vedení
společnosti EUC Klinika Liberec s. r. o., o přijatém usnesení.
Termín: 15. 01. 2022
USNESENÍ č. 14/22/RK
Stanovení stravného, náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanovení ceny
pohonných hmot pro poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny
pohonných hmot, stanovené pro účely poskytování cestovních náhrad vyhláškou Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb., s účinností od 1. 1. 2022,
2) stravné pro zaměstnance Libereckého kraje za každý kalendářní den pracovní cesty v roce 2022
ve výši
a) 110 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
c)

180 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
260 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

schvaluje
stravné pro členy Zastupitelstva Libereckého kraje za každý kalendářní den pracovní cesty v roce
2022 ve výši
a) 110 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 180 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 260 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit stanovené sazby základních náhrad za používání silničních
motorových vozidel, průměrných cen pohonných hmot a výši stravného pro rok 2022 jako písemnou
informaci zastupitelstvu kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 15/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka
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Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Praha 8, Libeň, Koželužská 2246/5, IČO: 24204005,
za nabídkovou cenu 79.101.602,48 Kč bez DPH, tj. 95.712.939 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby projektované zhotovitelem č. OLP/1879/2021 mezi Libereckým krajem
a společností Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO:
24204005
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 01. 2022
USNESENÍ č. 16/22/RK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení
programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 4 b) Tělovýchova a sport s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení v roce 2022 ve výši 1.500.000 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit podmínky a vyhlášení programu č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 4 b) Tělovýchova a sport, k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 17/22/RK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení
programu 4.26 Pravidelná činnost 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích 2022 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 4 b) Tělovýchova a sport s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení v roce 2022 ve výši 19.270.000 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit podmínky a vyhlášení programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve sportovních organizacích 2022 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 18/22/RK
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Pakli sport klubem, z.s., při pořádání
Mistrovství Evropy v maratonu na horských kolech
Rada kraje po projednání
schvaluje
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Memorandum o spolupráci při pořádání Mistrovství Evropy v maratonu na horských kolech v roce
2022, uzavírané mezi Libereckým krajem a spolkem Pakli sport klub z.s., se sídlem Zdislavy
z Lemberka 437, Jablonné v Podještědí 471 25, IČO: 70226130
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Memoranda o spolupráci
při pořádání Mistrovství Evropy v maratonu na horských kolech v roce 2022 k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 19/22/RK
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova,
Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
oznámení Mgr. Mojmíra Hojače, ředitele Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvkové
organizace, o ukončení výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitele školy k 31. 3. 2022,
vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily,
Nad Školami 480, příspěvkové organizace
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
a) zajistit činnost konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvkové organizace,
Termín: 28. 02. 2022
b) informovat Radu Libereckého kraje o výsledku konkurzu,
2.

Termín: 31. 03. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení textu vyhlášeného
konkurzního řízení k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 15. 01. 2022

USNESENÍ č. 20/22/RK
Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže
ČR 2023 v Královéhradeckém kraji
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s účastí sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže
České republiky v roce 2023 v Královéhradeckém kraji,
2.

s finančním pokrytím účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. zimní
olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2023 v Královéhradeckém kraji, z rozpočtu
Libereckého kraje do výše 2.500.000 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál „Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X.
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zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 v Královéhradeckém kraji“ k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 21/22/RK
Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhlášením a podmínkami soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2021
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého
kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje
k rozhodnutí.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 22/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 40.000 Kč od dárce Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se
sídlem Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec 3, IČO: 46746030, Severočeským muzeem v Liberci,
příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
IČO: 00083232, na realizaci projektu „Vydání Sborníku Severočeského Muzea, Přírodní Vědy,
39 (2021)“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o usnesení rady
kraje.
Termín: 01. 02. 2022
USNESENÍ č. 23/22/RK
Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. OLP/1827/2021 "Výměna
střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla v Semilech"
Rada kraje po projednání
souhlasí
s dohodou o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1827/2021, která bude uzavřena mezi příjemcem dotace – Římskokatolická farnost
– děkanství Semily, IČ 15045463, se sídlem Komenského náměstí 125, 513 01 Semily a Libereckým
krajem, jejíž předmětem je prodloužení termínu pro podání závěrečného vyúčtování projektu pod
názvem "Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla v Semilech", a to ze dne
19. 1. 2022 na nový termín 19. 7. 2022, přičemž výše dotace se nemění
a ukládá

10

Výpis usnesení z 1. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 1. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1827/2021 "Výměna střešní krytiny kostela
sv. Petra a Pavla v Semilech" k rozhodnutí.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 24/22/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/22 – úprava v kapitole 917 02 – Transfery,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu „OBCHŮDEK 2021+“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/22, kterým se upravují specifické ukazatele
ve výdajové kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné
výši 2.999.977 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv Programu na podporu provozu venkovských prodejen
„OBCHŮDEK 2021+“ ve výši 2.999.977 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů Programu na podporu provozu
venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ ve výši 2.999.977 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Programu na podporu provozu
venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+ v úhrnné výši 2.822.875 Kč, za podmínky
schválení Změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/22 zastupitelstvem kraje dne 25. 1. 2022,
níže uvedeným subjektům do výše:
Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel
Právní forma
Název projektu
Účel projektu
Místo realizace
Dotace v maximální výši (Kč)

1
04615336
Van Dat Hoang
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku
Podpora maloobchodní prodejny v obci
Svijanský Újezd
Podpora provozu prodejny v obci Svijanský
Újezd
Svijanský újezd
88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

2
46472541
Cong Nguyen Thanh
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Lázně Libverda
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Lázně Libverda
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Místo realizace

Lázně Libverda

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

3
68501056
Milena Vránová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

PRODEJNA V OBCI ZÁHOŘÍ
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Záhoří.
Místo realizace

Záhoří

Dotace v maximální výši (Kč)

39.748,80

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

4
28672461
Duy Thanh Duong
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Jiřetín pod Bukovou
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Jiřetín pod
Bukovou.

Místo realizace

Jiřetín pod Bukovou

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

5
49993909
Jaroslav Zollmann
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Benecko- Dolní Štěpanice
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Benecko místní část Dolní Štěpanice

Místo realizace

Benecko - místní část Dolní Štěpanice

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO

6
27511901
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Příjemce dotace/ žadatel

PA &LI s.r.o.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Název projektu
Energie pro prodejnu ve Víchové nad Jizerou
Účel projektu
Zajištění prodeje potravin a drogistického zboží
Místo realizace

Víchová nad Jizerou

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

7
00031801
JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce

Právní forma

Družstvo

Název projektu
PRODEJNA v obci Čtveřín v části Doubí, č. p. 25
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Čtveřín, části
Doubí, č. p. 25

Místo realizace

Čtveřín, části Doubí, č. p. 25

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

9
48939544
Dang Khoa Pham
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Světlá pod Ještědem
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Světlá pod
Ještědem

Místo realizace

Světlá pod Ještědem

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

10
44210647
Vladimíra Šmídová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Loužnice
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Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Loužnice
Místo realizace

Loužnice

Dotace v maximální výši (Kč)

44.793,50

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

11
00032140
JEDNOTA,spotřební družstvo Nová Paka

Právní forma

Družstvo

Název projektu
Prodejna v obci Nová Ves nad Popelkou
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Nová Ves nad
Popelkou

Místo realizace

Nová Ves nad Popelkou

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

12
64658660
Dao Hong Hai
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Potraviny Zahrádky 6
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Zahrádky.
Místo realizace

Zahrádky.

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

13
28250141
NGUYEN VAN HOANG
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Koberovy
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Koberovy
Místo realizace

Koberovy

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo

14
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IČO
Příjemce dotace/ žadatel

64658660
Dao Hong Hai
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Potraviny Holany 16
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Holany.
Místo realizace

Holany.

Dotace v maximální výši (Kč)

84.797,40

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

15
61526720
Eva Dörflerová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Bezděz
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Bezděz
Místo realizace

Bezděz

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

16
25245635
Thi Thu Minh Le
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Višňová
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Višňová.
Místo realizace

Višňová

Dotace v maximální výši (Kč)

68.168,60

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

17
46008578
Iva Richtrová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Kunratice
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Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Kunratice.
Místo realizace

Kunratice

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

18
65635281
Lenka Bělohlávková
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna smíšeného zboží v obci Paseky nad
Jizerou

Účel projektu

Podpora provozu prodejny smíšeného zboží v
obci Paseky nad Jizerou

Místo realizace

Paseky nad Jizerou

Dotace v maximální výši (Kč)

43.776,60

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

19
66417619
Huu Hung Vu
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Kobyly
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Kobyly
Místo realizace

Kobyly

Dotace v maximální výši (Kč)

41.825,30

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

20
86843583
Michal Hora
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Dlouhý Most
Účel projektu
podpora provozu prodejny v obci Dlouhý Most
Místo realizace

Dlouhý Most

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo

21
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IČO
Příjemce dotace/ žadatel

01944193
Jakub Stejskal
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Háje nad Jizerou
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Háje nad
Jizerou

Místo realizace

Háje nad Jizerou

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

22
15602745
Josef Hendrych
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci - Roudnice v Krk.
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Roudnice v
Krkonoších

Místo realizace

Jestřabí v Krkonoších - Roudnice

Dotace v maximální výši (Kč)

36.416,60

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

23
27227634
NGUYEN Chi Thanh
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Potraviny Okna
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Okna
Místo realizace

Okna

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

24
62053108
Thuy Nguyen Thi Kim
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Krásný Les
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Účel projektu
podpora provozu prodejni v obci Krásný Les
Místo realizace

Krásný Les

Dotace v maximální výši (Kč)

70.402,50

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

25
18373615
Jíra Vladimír
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Všelibice
Účel projektu
Podpora provozu predejny v obci Všelibice.
Místo realizace

Všelibice

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

26
27470466
Thu Chang Nguyen
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Podpora provozu prodejny v obci Chuchelna
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Chuchelna
Místo realizace

Chuchelna

Dotace v maximální výši (Kč)

36.200,50

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

28
28034279
Man Dong Van
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Noviny pod Ralskem č.p. 121
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Noviny pod
Ralskem č.p. 121

Místo realizace

Noviny pod Ralskem

Dotace v maximální výši (Kč)

27.323,30
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Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

29
64717879
Van Ngut Nguyen
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Olešnice
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Olešnice
Místo realizace

Olešnice

Dotace v maximální výši (Kč)

30.571,30

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

30
01692151
Lucie Joachimstálová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Koloniál Kunratice u Cvikova
Podpora provozu prodejny v obci Kunratice u
Cvikova. Snížení nákladů na provoz prodejny,
mzdové náklady.

Účel projektu
Místo realizace

Kunratice u Cvikova

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

31
72862645
Roman Vaněk
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

PRODEJNA V OBCI LESTKOV
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Lestkov
Místo realizace

Radostná pod Kozákovem - Lestkov

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

32
72862645
Roman Vaněk
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
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Název projektu
Prodejna v obci Radvánovice
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Radvánovice
Místo realizace

Karlovice - Radvánovice

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

33
67963013
Hanh Cao Tien
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna smíšeného zboží Dubnice
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Dubnice.
Místo realizace

Dubnice.

Dotace v maximální výši (Kč)

71.335,80

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

34
15181065
Eva Vokálová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

PRODEJNA V OBCI DUBÁ, MÍSTNÍ ČÁST
DEŠTNÁ

Účel projektu

PODPORA PROVOZU PRODEJNY V OBCI
DEŠTNÁ (ČÁST MĚSTA DUBÁ)

Místo realizace

Dubá (část Deštná)

Dotace v maximální výši (Kč)

47.303,50

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

35
07798971
Mai Huong Nguyen
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Držkov
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Držkov
Místo realizace

Držkov
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Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

36
27265153
Huong Huu Vu
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Hrubá Skála
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Hrubá Skála Doubravice

Místo realizace

Hrubá Skála - Doubravice

Dotace v maximální výši (Kč)

63.756,70

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

37
64781429
Helena Červová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Troskovice
Účel projektu

Účelem projektu je zachování a udržení malého
obchůdku v obci Troskovice.

Místo realizace

Troskovice

Dotace v maximální výši (Kč)

37.589,90

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

38
28686829
Vän Bac Nguyen
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Obchod potravin Oldřichov v Hájích
Účel projektu

Podpora a zachování maloobchodního prodeje
na venkově.

Místo realizace

Oldřichov v Hájích

Dotace v maximální výši (Kč)

74.908,80

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

39
87229188
Petra Petriková
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Právní forma

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Název projektu
Obchůdek 2021+, Prodejna v obci Chlum č.p. 82
Účel projektu

Provozování malého obchodu s převažujícím
podílem potravin v obci Chlum.

Místo realizace

Chlum

Dotace v maximální výši (Kč)

25.111,30

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

40
60261676
Marcel Vlček
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Prodejna v obci Albrechtice v Jizerských horách
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Albrechtice v
Jizerských horách

Místo realizace

Albrechtice v Jizerských Horách

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

41
05615941
SLOUPEX s.r.o.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Název projektu
Prodejna SLOUPEX v obci Sloup v Čechách
Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Sloup v
Čechách

Místo realizace

Sloup v Čechách

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

42
08620831
Dana Halounová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku

Právní forma
Název projektu

Obchod v Horní Řasnici
Účel projektu
Podpora provozu prodejny v obci Horní Řasnice

22

Výpis usnesení z 1. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 1. 2022
Místo realizace

Horní Řasnice

Dotace v maximální výši (Kč)

2.

30.722,60

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Programu na podporu provozu
venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+ níže uvedenému subjektu z důvodu nesplnění
podmínek programu:
Název
žadatele /
příjemce

poř.č.

43

Anh Tuan
Tran

IČ

Název projektu

Prodejna v obci Nová Ves
73828866 nad Nisou

Zdůvodnění pro neposkytnutí
dotace
Nesplnění podmínky programu
podat žádost v elektronické verzi
do VFP. Příjemce doručil pouze
listinnou verzi žádosti.

souhlasí
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Programu na podporu provozu
venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+ v úhrnné výši 177.102 Kč, níže uvedeným subjektům
do výše:
Poř. číslo

8

IČO

00276260

Příjemce dotace/ žadatel

Obec Vítkovice

Právní forma

Obec

Název projektu

Prodejna v obci Vítkovice

Účel projektu

Podpora provozu prodejny v obci Vítkovice.

Místo realizace

Vítkovice

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce dotace/ žadatel

27
00580821
Obec Ktová

Právní forma

Obec

Název projektu
Proplacení hrubé mzdy - Potraviny Ktová
Proplacení mzdových výdajů na zaměstnance
(hrubá mzda včetně odvodů) v obchodě
Potraviny Ktová.

Účel projektu
Místo realizace

Ktová

Dotace v maximální výši (Kč)

88.551,00
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schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu na podporu provozu venkovských prodejen
„OBCHŮDEK 2021+, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými příjemci
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/22 ke schválení,

2.

Termín: 25. 01. 2022
b) poskytnutí dotací subjektům, které je v kompetenci zastupitelstva, k rozhodnutí,
Termín: 25. 01. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení
resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování
a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na podporu provozu venkovských
prodejen „OBCHŮDEK 2021+, dle schváleného vzoru, k podpisu, za podmínky schválení
změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 2/22 dne 25. 1. 2022 Zastupitelstvem Libereckého
kraje.
Termín: 28. 02. 2022

USNESENÍ č. 25/22/RK
Vyhlášení programu č. 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhlášením a podmínkami programu 2.1 „Program obnovy venkova “ Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 25.200.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.1 „Program obnovy venkova“ Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, k projednání a ke schválení.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 26/22/RK
Vyhlášení programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center - oblast podpory
regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.7 „Program na podporu činností mateřských center“
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč, včetně povinných příloh k
předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.7 „Program na podporu činností mateřských center“
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Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, k projednání
a ke schválení.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 27/22/RK
Pokyn na realizaci činností spojených s koordinací prací v roce 2022 v rámci naplňování
Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
schvaluje
pokyn č. OBJ/1401/2021 na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3775/2021 mezi Libereckým
krajem a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., ke koordinaci činností pro
rok 2022 v rámci naplňování Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj
a ukládá
Ing. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 28/22/RK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého
kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň
– hranice Libereckého kraje“ Libereckým krajem z původní částky 41.710.000 Kč na novou
částku do výše 57.732.100 Kč a jeho rozložením v letech 2017 až 2023,
2) se snížením předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 162.990.000 Kč na novou částku do výše 156.967.898 Kč a jeho rozložením
v letech 2017 až 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit změnu závazku
předpokládané výše spolufinancování a předfinancování tohoto projektu zastupitelstvu kraje
ke schválení.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 29/22/RK
Rozpočtové opatření č. 6/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/22, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkem o částku
92.129.957,51 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2022 celkem o částku 92.129.957,51 Kč,
z toho:
1) v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, celkem
o částku 1.044.955 Kč,
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2)

v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
celkem o částku 33.747.254,51 Kč, z toho:
a) Kotlíkové dotace – III. etapa – jmenovité akce ve výši 9.573.953 Kč,
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kotlíkové dotace II. etapa – nerozepsané rezervy kapitálových výdajů ve výši 569,72 Kč,
Kotlíkové dotace III. etapa – nerozepsané rezervy kapitálových výdajů ve výši
22.585,31 Kč,
Kotlíkové dotace – III. etapa – administrace, resp. implementace programu ve výši
2.272.029,20 Kč,
Kotlíkové dotace – II. etapa – administrace, resp. implementace programu ve výši
14.640 Kč,
Kotlíkové dotace – III. etapa NZÚ – jmenovité akce ve výši 8.637.233,20Kč,

h)
i)

Kotlíkové dotace III. etapa NZÚ– nerozepsané rezervy kapitálových výdajů
a administrace, resp. implementace programu ve výši 1.126.884,30 Kč,
Projekt Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice ve výši 2.644.780 Kč,
Projekt Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor LK ve výši 199.892 Kč,

j)
k)

Projekt Konvent’a ve výši 100.000 Kč,
Projekt Smart akcelerátor II. – Asistenční voucher – TUL Teaming ve výši 269.127 Kč,

l) Projekt Smart akcelerátor II. – Asistenční voucher – TUL Networking ve výši 170.000 Kč,
m) Projekt Smart akcelerátor II. – Asistenční voucher – TUL Inteligentní materiály ve výši
214.315,60 Kč,
n) Projekt Smart akcelerátor II. – Asistenční voucher – TUL Water ve výši 276.068,95 Kč,
o)
p)

Projekt Smart akcelerátor II. ve výši 7.597.741,49 Kč,
Projekt Regionální stálá konference IV. ve výši 580.265,50 Kč,

q)

Projekt Jedličkův ústav p.o. – pořízení automobilu pro terénní soc. služby ve výši
30.000 Kč,
Projekt Domov důchodců Velké Hamry – pořízení automobilu ve výši 8.570 Kč,
Projekt Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. – pořízení automobilu ve výši
8.599,20 Kč,

r)
s)
3)

v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, celkem
o částku 57.337.748 Kč, z toho:
a) Školy bez bariér – Gymnázium U Balvanu – Jablonec nad Nisou - ve výši 5.000.000 Kč,
b)
c)

Školy bez bariér - SPŠ textilní Liberec – ve výši 7.955.040 Kč,
Školy bez bariér – SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec - ve výši 7.607.450 Kč,

d)
e)

FVE Gymnázium Česká Lípa – ve výši 314.600 Kč,
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec – rekonstrukce objektu Zeyerova 31 – ve výši
387.200 Kč,
Snížení energetické náročnosti – Střední zdravotnická škola Turnov - ve výši 41.382 Kč,

f)
g)
h)

Snížení energetické náročnosti – CIPS Tanvaldská Liberec - ve výši 37.026 Kč,
Snížení energetické náročnosti Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou – rekuperace
– ve výši 49.358 Kč,
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i)
j)

Snížení energetické náročnosti – dětská léčebna LRN Cvikov pavilon C - ve výši
24.200 Kč,
Centrum odborného vzdělávání řemesel Libereckého kraje ve výši 24.484.672 Kč,

k) Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B – ve výši 6.436.820 Kč,
l) Domov Raspenava ve výši 5.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 6/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 30/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. a) pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/072)
b) kupní smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/070)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí:
- p. p. č. 418/2 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3353 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, vše nacházejících
se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných na listu vlastnictví
č. 604 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od spoluvlastníků
(1/2)
(1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 1.500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), jedná se o pozemky vzniklé po
zaměření v rámci investiční akce: Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice,
refundace nebude uplatněna,
b)

2.

a)

b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
s koupí:
- p. p. č. 419/3 o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3354 o výměře 25 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
vše nacházejících se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných
na listu vlastnictví č. 76 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od
za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 3.900 Kč (slovy: tři tisíce devět set korun českých), jedná se o pozemky
vzniklé po zaměření v rámci investiční akce: Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce
silnice, refundace nebude uplatněna,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
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nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3905/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3904/2021 mezi Libereckým krajem a

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

2)

Termín: 25. 01. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 31/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. a) pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/074)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Semily (FAMA 2021/11/002)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí:
- p. p. č. 1329/2 o výměře 31 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1330/2 o výměře 34 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
vše nacházejících se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných
na listu vlastnictví č. 574 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.500 Kč (slovy: šest tisíc pět set korun
českých), jedná se o pozemky vzniklé po zaměření v rámci investiční akce: Silnice II/290
Roprachtice, rekonstrukce silnice, refundace nebude uplatněna,
b)

2.

a)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
s koupí:
- p. p. č. 3618/2 o výměře 36 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Semily, obci Semily, a evidované na listu vlastnictví č. 1437
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.160 Kč
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b)

(slovy: dva tisíce sto šedesát korun českých), jedná se o pozemek vzniklý po zaměření
v rámci investiční akce: Silnice III/2923 Chuchelna - Palučiny, rekonstrukce silnice,
refundace nebude uplatněna,
se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,

schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3903/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3899/2021 mezi Libereckým krajem a

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a)
b)

2)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 32/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. a) pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/075)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/069)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí:
- p. p. č. 306/2 o výměře 61 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidované na listu vlastnictví
č. 252 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od spoluvlastníků
(1/2), a
(1/2), za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 6.100 Kč (slovy: šest tisíc sto korun českých), jedná se o pozemek vzniklý
po zaměření v rámci investiční akce: Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice,
refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
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2.

a)

nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
s koupí:
p. p. č. 307/2 o výměře 103 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidované na listu vlastnictví
č. 351 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
10.300 Kč (slovy: deset tisíc tři sta korun českých), jedná se o pozemek vzniklý
po zaměření v rámci investiční akce: Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice,
refundace nebude uplatněna,

b)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3906/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3902/2021 mezi Libereckým krajem a

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

2.

Termín: 25. 01. 2022
po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 33/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. a) pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/073)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/016)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí:
- p. p. č. 2152/2 o výměře 128 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidované na listu vlastnictví
č. 327 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 12.800 Kč (slovy: dvanáct tisíc osm set korun českých), jedná se o pozemek vzniklý
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b)

po zaměření v rámci investiční akce: Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice,
refundace nebude uplatněna,
se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily

2.

a)

s koupí:
- p. p. č. 265/6 o výměře 50 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidované na listu vlastnictví
č. 166 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), jedná se o pozemek vzniklý po zaměření
v rámci investiční akce: Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice, refundace nebude
uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3907/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3900/2021 mezi Libereckým krajem a

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

2.

Termín: 25. 01. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 34/22/RK
Majetkoprávní operace:
a) bezúplatný převod pozemků v k. ú. Pulečný
b) smlouva o převodu pozemků
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním:
- části p. p. č. 1305/1 označená jako díl „b“ o výměře 14 m2,
- části p. p. č. 1305/1 označená jako díl „j“ o výměře 62 m2,
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2.

vymezených geometrickým plánem č. 602-53/2019 ze dne 13. 8. 2019, nacházející
se v katastrálním území Pulečný, obci Pulečný, evidované na listu vlastnictví č. 342
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, obci
Pulečný, se sídlem Pulečný č. p. 26, 468 02 Pulečný, IČO 00832332, účetní hodnota pozemků
je ve výši 1.520 Kč (slovy: jeden tisíc pět set dvacet korun českých), jedná se o pozemky
sloužící jako parkoviště pro návštěvníky dětského hřiště, sportoviště, kulturního domu
a obecního úřadu,
a) s přijetím daru:
- části p. p. č. 1318 díl „g“ o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace,
- části p. p. č. 238/2 díl „f“ o výměře 1 m2, zahrada,
- části p. p. č. 238/1 díl „e“ o výměře 14 m2, trvalý travní porost,
- části st. p. č. 46 díl „d“ o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití
zbořeniště,
vymezených geometrickým plánem č. 602-53/2019 ze dne 13. 8. 2019,
- části p. p. č. 1473/3 o výměře 16 m2, nově označená jako p. p. č. 1473/8, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezená geometrickým plánem č. 608-53/2019 ze dne 5. 8. 2019,
- části p. p. č. 694/1 o výměře 18 m2, nově označená jako p. p. č. 694/4, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezená geometrickým plánem č. 604-53/2019 ze dne 5. 8. 2019,
- části p. p. č. 89/5 o výměře 4 m2, nově označená jako p. p. č. 89/8, ostatní plocha, způsob
využití silnice,
- části p. p. č. 105/1 o výměře 10 m2, nově označená jako p. p. č. 105/3, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 603-53/2019 ze dne 26. 8. 2019,
nacházejících se v katastrálním území Pulečný, obci Pulečný, evidovaných na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou, od obce Pulečný, se sídlem Pulečný č. p. 26, 468 02 Pulečný,
IČO 00832332, hodnota podle účetní evidence činí 1.250,02 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě
padesát korun českých, dva haléře), stavba: Pulečný – rekonstrukce silnice III/28711,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou,

schvaluje
předložený návrh smlouvy o převodu pozemků číslo OLP/3652/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Pulečný
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na bezúplatný převod pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
b)

Termín: 25. 01. 2022
zajistit po schválení bezúplatného převodu pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení Smlouvy o převodu pozemků k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
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2.

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

USNESENÍ č. 35/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemků v k. ú. Lomnice nad Popelkou
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím prodejem:
- části p. p. č. 2326/1 o předpokládané výměře 250 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- části p. p. č. 2326/16 o předpokládané výměře 35 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou,
evidovaných na listu vlastnictví č. 750 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, ČR - Správě železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
1, IČO 70994234, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně ve výši ceny obvyklé,
po dokončení stavební akce „Doplnění závor na přejezdech v km 61,811 (P4708) a v km 62,894
(P4712) trati Mladá Boleslav – Stará Paka,
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na budoucí prodej pozemků
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 36/22/RK
Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemku v k. ú. Šimonovice
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 389/1 o výměře 21 m2, nově označené jako p. p. č. 389/18, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 389-242/2021 ze dne 24. 9. 2021,
nacházející se v katastrálním území Šimonovice, obci Šimonovice, evidované na listu vlastnictví
č. 161 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 27.300 Kč (slovy: dvacet sedm
tisíc tři sta korun českých), na předmětném pozemku se nachází oplocení,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3883/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 25. 01. 2022
zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
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2.

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

USNESENÍ č. 37/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 205/1 o výměře 60 m2, nově označené jako p. p. č. 205/3, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 205/1 o výměře 146 m2, nově označené jako p. p. č.
205/4, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 205/1 o výměře 21 m2, nově
označené jako p. p. č. 205/5, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 205/1 o
výměře 76 m2, nově označené jako p. p. č. 205/6, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 1972-78/2021 ze dne 19. 10. 2021, nacházejících se v
katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou, obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, evidovaných
na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce
nad Nisou, IČO 002 62 552, účetní hodnota pozemků ve výši 21.210 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc
dvě stě deset korun českých), jedná se o pozemky zastavěné stavbou chodníku v rámci stavby
"Dopravní terminál, Rychnov u Jablonce nad Nisou",
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3884/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Rychnov u Jablonce nad Nisou
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2.

Termín: 25. 01. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 38/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Železný Brod
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 3288/1 o výměře 59 m2, nově označené jako p. p. č. 3288/12, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 3288/1 o výměře 526 m2, nově označené jako p. p.
č. 3288/13, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č.
34

Výpis usnesení z 1. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 1. 2022
1926-1022/2020 ze dne 24. 2. 2020, nacházejících se v katastrálním území Železný Brod, obci
Železný Brod, evidovaných na listu vlastnictví č. 92 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, městu Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468
22 Železný Brod, IČO 00262633, účetní hodnota pozemků ve výši 58.500 Kč (slovy: padesát osm
tisíc pět set korun českých), jedná se o pozemky zastavěné stavbou tělesa chodníku,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3885/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Železný Brod
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2.

Termín: 25. 01. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 39/22/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Železný Brod
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru
- části p. p. č. 442/1 označené jako díl „b“ o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace,
- části p. p. č. 3257 označené jako díl „a“ o výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
sloučených do nově vzniklé p. p. č. 3257/2 o výměře 36 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, vymezených geometrickým plánem č. 1925-1021/2020 ze dne 22. 1. 2020,
nacházejících se v katastrálním území Železný Brod, obci Železný Brod, evidovaných na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, od města Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO
00262633, hodnota daru dle účetní evidence činí 9.452,20 Kč (slovy: devět tisíc čtyři sta padesát
dva korun českých, dvacet haléřů), jedná se o pozemky dotčené stavbou „Silnice II/288 Železný
Brod, rekonstrukce silnice“,
b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3887/2021 mezi Libereckým krajem a městem Železný Brod
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
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a)
b)

2.

předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 40/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků včetně stavby vyřazené silnice v k. ú. Lukášov
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním p. p. č. 6/2 o výměře 4884 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a p. p. č. 6/6
o výměře 3956 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Lukášov, obci
Jablonec nad Nisou, a evidovaných na listu vlastnictví č. 2156 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, včetně vyřazené komunikace ev. č. III/29024
na uvedených pozemcích, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí
3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, hodnota daru dle účetní evidence činí
3.863.610,40 Kč (slovy: tři miliony osm set šedesát tři tisíc šest set deset korun českých, čtyřicet
haléřů),
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3876/2021 mezi Libereckým krajem a statutárním
městem Jablonec nad Nisou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků včetně stavby vyřazené silnice k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 25. 01. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků včetně stavby vyřazené silnice Zastupitelstvem
Libereckého kraje předložení darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 41/22/RK
Majetkoprávní operace – převod pozemků v k. ú. Drchlava
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

s darováním části p. p. č. 954 označené jako díl „h“ o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, sloučené do p. p. č. 909/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
a části p. p. č. 954 označené jako díl „g“ o výměře 19 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
sloučené do p. p. č. 909/31, ostatní plocha způsob využití ostatní komunikace, vymezených
geometrickým plánem č. 246-57/2020 ze dne 14. 3. 2021, nacházejících se v k. ú. Drchlava,
obci Chlum, evidovaných na listu vlastnictví č. 71 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Chlum, se sídlem č. p. 95, 472 01 Chlum, IČO
00483362, hodnota daru dle účetní evidence činí 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých), na
těchto částech pozemku se nachází chodník a BUS záliv,
a) s přijetím daru části p. p. č. 909/1 označené jako díl „b“ o výměře 26 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, sloučené do p. p. č. 954, ostatní plocha, způsob využití
silnice, a části p. p. č. 909/31 označené jako díl „e“ o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, sloučené do p. p. č. 954, ostatní plocha, způsob využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 246-57/2020 ze dne 14. 3. 2021, nacházejících
se v k. ú. Drchlava, obci Chlum, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od obce Chlum, se sídlem č. p.
95, 472 01 Chlum, IČO 00483362, hodnota daru dle účetní evidence činí 162 Kč (slovy:
jedno sto šedesát dva korun českých), na těchto částech pozemků se nachází stavba silnice
ev. č. III/2702,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa,

schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3934/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Chlum
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování a přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 25. 01. 2022
b) po schválení darování a přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 42/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí bezúplatný převod:
a) pozemků v k. ú. Brniště a k. ú. Česká Ves v Podještědí
b) budoucí smlouva o převodu pozemku
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucím bezúplatným nabytím části p. p. č. 296/1 o předpokládané výměře cca 23 m2,
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, nacházející se v k. ú. Brniště, obci Brniště,
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b)

evidované na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, a části p. p. č. 454 o předpokládané výměře 108 m2, ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda, nacházející se v k. ú. Česká Ves v Podještědí, obci Jablonné
v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, kdy smlouva
o bezúplatném převodu bude uzavřena po ukončení stavby „Silnice III/26834 Brniště –
Jablonné v Podještědí, rekonstrukce silnice“, předběžná hodnota pozemků podle účetní
evidence činí 903,20 Kč (slovy: devět set tři korun českých, dvacet haléřů),
se svěřením takto v budoucnu 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 Česká Lípa
a Katastrální pracoviště Liberec,

c)

s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/3877/2021 mezi Libereckým krajem a ČR
- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucího bezúplatného nabytí a smlouvy k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
b) zajistit po schválení budoucího bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 43/22/RK
Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemků v k. ú Jablonec nad Nisou
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 1182/1 o výměře 4 m2, nově označené jako p. p. č. 1182/23, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, a části p. p. č. 1182/1 o výměře 2 m2, nově označené jako p. p. č. 1182/24,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 6460-195/2020 ze
dne 2. 11. 2020, nacházejících se v k. ú. Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidovaných
na listu vlastnictví č. 5730 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou, ČR - Povodí Labe, státnímu podniku, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 4706/42/2021 ze dne 10. 2. 2021 ve výši 4.280 Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě osmdesát korun
českých),
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3878/2021 mezi Libereckým krajem a Povodím Labe, s.
p.,
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

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

Termín: 25. 01. 2022
b) zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, se sídlem Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 00140147.
Termín: 31. 10. 2022

USNESENÍ č. 44/22/RK
Majetkoprávní operace – směna:
a) pozemků v k. ú. Záskalí
b) směnná smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se směnou pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to části p. p. č. 549 o výměře 172 m2, nově označené
jako p. p. č. 549/2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a části p. p. č. 549 o výměře 5
m2, nově označené jako p. p. č. 549/3, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených
geometrickým plánem č. 436-181/2021 ze dne 27. 8. 2021, nacházející se v k. ú. Záskalí, obci
Hodkovice nad Mohelkou, a evidovaných na listu vlastnictví č. 127 u Katastrálního pracoviště
Liberec, za kupní cenu ve výši 105 Kč/m2, tj. 18.585 Kč (slovy: osmnáct tisíc pět set osmdesát
pět korun českých)
za pozemek ve vlastnictví
a to části p. p. č. 548 o výměře
90 m2, nově označené jako p. p. č. 548/2, trvalý travní porost, vymezené geometrickým plánem
č. 436-181/2021 ze dne 27. 8. 2021, nacházející se v k. ú. Záskalí, obci Hodkovice
nad Mohelkou, a evidované na listu vlastnictví č. 765 u Katastrálního pracoviště Liberec,
za kupní cenu ve výši 105 Kč/m2, tj. 9.450 Kč (slovy: devět tisíc čtyři sta padesát korun
českých), směna bude provedena s doplatkem ve výši 9.135 Kč (slovy: devět tisíc sto třicet pět
korun českých), který uhradí Petra Šimůnková Libereckému kraji,
b)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/3754/2021 uzavřené mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
b)

předložit návrh směny pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
zajistit po schválení směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 45/22/RK
Majetkoprávní operace – směna:
a) pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou a k. ú. Kunratice u Liberce
b) směnná smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se směnou pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to: p. p. č. 2663/1 o výměře 618 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, p. p. č. 2663/3 o výměře 131 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 2663/4 o výměře 189 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 2663/5 o výměře 82 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p. p. č. 3650/3 o výměře 281 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 3650/27 o výměře 690 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1770
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, dále p. p. č. 136/7
o výměře 1221 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 136/8 o výměře 138 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Kunratice u Liberce, obci Liberec,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 63 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, hodnota pozemků dle účetní evidence činí 1.716.720 Kč (slovy: jeden
milion sedm set šestnáct tisíc sedm set dvacet korun českých),
za pozemky ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle,
140 00 Praha 4, IČO 65993390, a to: části p. p. č. 3650/11 o výměře 1775 m2, označené jako
p. p. č. 3650/11, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem
č. 4207-115/2021 ze dne 28. 6. 2021, části p. p. č. 3650/13 o výměře 478 m2, nově označené
jako p. p. č. 3650/31, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem
č. 4173-2/2021 ze dne 5. 2. 2021, nacházejících se v katastrálním území Vratislavice nad Nisou,
obci Liberec, a evidovaných na listu vlastnictví č. 341 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, hodnota pozemků dle účetní evidence činí 1.081.440 Kč
(slovy: jeden milion osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), směna bude
provedena bez doplatku,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/3879/2021 uzavřené mezi Libereckým krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh směny pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
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b)

2)

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

USNESENÍ č. 46/22/RK
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) záměr budoucí směny pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové
organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to: části p. p. č. 3284/1 o předpokládané
výměře cca 221 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci
Liberec, evidované listu vlastnictví č. 1770 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, po dokončení stavební akce „Tramvajová trať Liberec
– Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“, cena obvyklá pozemku bude stanovena znaleckým
posudkem,
za pozemky ve vlastnictví Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,
se sídlem Mrštíkova 407/3, 461 71 Liberec, IČO 47311975, a to: části p. p. č. 3216
předpokládané výměře cca 295 m2, ostatní plocha, způsob využití dráha, části p. p. č. 3275
předpokládané výměře cca 78 m2, trvalý travní porost, části p. p. č. 3384 předpokládané výměře
cca 167 m2, ostatní plocha, způsob využití dráha, nacházejících se v k. ú. Vratislavice nad
Nisou, obci Liberec, evidovaných listu vlastnictví č. 1407 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Liberec, po dokončení stavební akce „Tramvajová trať Liberec –
Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“, cena obvyklá pozemků bude stanovena znaleckým
posudkem, směna bude provedena s doplatkem, rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude
uhrazen ve prospěch druhé smluvní strany,
b)

svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění záměru směny
na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 47/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky – Školy bez bariér – SPŠSE a VOŠ, Liberec 1,
Masarykova 3, p. o. – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o. – stavební práce“
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
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komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování,
Bc. Martin Číla, DiS, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Jaroslav Semerád, ředitel SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.,
náhradník: Ing. Mgr. Petr Zdráhala, zástupce ředitele SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/3796/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 03. 2022
USNESENÍ č. 48/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
– Revitalizace tří objektů – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Revitalizace tří objektů
– Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to MEPRO s.r.o., se sídlem Nám.
Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČO: 48025721, za nabídkovou cenu 3.599.000 Kč bez DPH,
tj. 4.354.790 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3505/2021 mezi Libereckým krajem a společností
MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČO: 48025721
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 01. 2022
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USNESENÍ č. 49/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele „Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium, Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa – bourací a projekční práce III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium, Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa – bourací a projekční práce III“ v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
to účastníka STYLSTAV Liberec s.r.o., se sídlem Dlouhá 55, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec,
IČO 25426541, za nabídkovou cenu 3.695.207,08 Kč bez DPH, tj. 4.471.200,57 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o zajištění statiky objektu jídelny č. OLP/1220/2021 mezi Libereckým krajem a společností
STYLSTAV Liberec s.r.o., se sídlem Dlouhá 55, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO
25426541
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 50/22/RK
Další postup v projektu Modernizace odbavovacích systémů – KORID LK, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o přehledu funkcionalit v projektu Modernizace odbavovacích systémů a vyčíslených
nákladech na modernizaci,
schvaluje
navržený postup - objednání nezbytných funkcionalit v rámci modernizace odbavovacích systémů ze
strany KORID LK, spol. s r.o.
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
KORID LK, spol. s r.o., o rozhodnutí Rady Libereckého kraje,
Termín: 15. 01. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
prostřednictvím společnosti KORID LK, spol. s r.o., prověření možností zasmluvnění úprav
odbavovacího zařízení v rámci smluv o veřejných službách se železničními dopravci
a informovat radu kraje,
Termín: 31. 03. 2022
3. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, průběžně
informovat radu kraje o dalším postupu v projektu modernizace odbavovacích systémů.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 51/22/RK
Studie proveditelnosti Mladá Boleslav - Liberec
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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informaci o dílčím plnění Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec
- st. hranice (zpracovatel: SUDOP Praha, a.s., 11/2021),
schvaluje
podporu rychlého železničního spojení i záměru vytyčení a ochrany nejlépe invariantního, kvalitního,
dlouhodobě konkurenceschopného územního koridoru v ose Praha - Mladá Boleslav
- Liberec - Görlitz s předpokládanou postupnou realizací dílčích etap, s prioritou modernizace úseku
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou, přímého napojení Libereckého kraje do stanice Mladá Boleslav
město a realizace spojky mezi Doubím u Turnova a Loukovem u Mnichova Hradiště,
rozhoduje
o uplatnění společných připomínek Libereckého kraje a statutárního města Liberec k této studii
proveditelnosti
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, uplatnit společné
připomínky Libereckého kraje a statutárního města Liberec u Správy železnic, s. o., zadavatele studie
proveditelnosti.
Termín: 07. 01. 2022
USNESENÍ č. 52/22/RK
Písemná informace
Aktualizace Kontrolního řádu KÚ LK k 5. 1. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Aktualizaci Kontrolního řádu KÚ LK k 5. 1. 2022.

USNESENÍ č. 53/22/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje
za II. pololetí 2021
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 24. a 25. zasedání rady kraje
a na 21. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2021,
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 24. a 25. zasedání rady kraje
a na 21. mimořádném zasedání rady kraje
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci "Přehled
účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2021",
Termín: 25. 01. 2022
b) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Přehled veřejných zakázek projednaných na 24. a 25. zasedání rady kraje
a na 21. mimořádném zasedání rady kraje".
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Výpis usnesení z 1. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 1. 2022
Termín: 31. 01. 2022

USNESENÍ č. 54/22/RK
Rozpis rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpis rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předání údajů o schváleném rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
v podrobném členění podle platné rozpočtové skladby do centrálního systému účetních informací
státu - CSÚIS.
Termín: 30. 04. 2022

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

Liberec 5. 1. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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