Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 25.01.2022
USNESENÍ č. 1/22/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- RNDr. Jiřího Čeřovského (ODS),
- Mgr. Jaromíra Dvořáka (SLK).
USNESENÍ č. 2/22/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
USNESENÍ č. 3/22/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Martin Brož (ANO),
- Václav Židek (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Libor Křenek (SPD).
USNESENÍ č. 4/22/ZK
Podpora partnerské Vinnytské oblasti na Ukrajině
Zastupitelstvo kraje po projednání
vyjadřuje
svou podporu všem obyvatelům partnerské Vinnytské oblasti na Ukrajině a také všem členům a
vedení její regionální samosprávy.
Ukrajina jako nezávislý stát i celý ukrajinský národ v těchto dnech a týdnech bohužel musí čelit
bezprecedentnímu tlaku Ruské federace na svoji samostatnost, územní celistvost a suverenitu.

1

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25.01.2022
Pevně věříme, že současnou krizovou situaci se podaří překonat výhradně mírovými prostředky a
jednáním. Věříme, že Ukrajina bude dále pokračovat ve svém rozvoji a nastoupené cestě směrem ke
standardní evropské demokracii.
Stejně tak jsme přesvědčeni, že budou trvat i naše přátelské partnerské vztahy s Vinnytskou oblastí,
které se datují již od roku 2016. Budeme Vinnytskou oblast podporovat na její cestě do Evropy!
USNESENÍ č. 5/22/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů
- z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022 - č. 383/14/ZK, 446/15/ZK, 198/16/ZK, 149/17/ZK, 376/17/ZK,
170/18/ZK, 227/18/ZK, 289/18/ZK, 357/18/ZK, 448/18/ZK, 47/19/ZK, 158/19/ZK, 200/19/ZK,
201/19/ZK, 325/19/ZK, 437/19/ZK, 443/19/ZK, 445/19/ZK, 490/19/ZK, 10/20/ZK, 13/20/ZK,
185/20/ZK, 187/20/ZK, 321/20/ZK, 322/20/ZK,122/21/ZK, 162/21/ZK, 333/21/ZK, 428/21/ZK,
- z 31. 12. 2021 na 31. 1. 2022 - č. 360/21/ZK, 397/21/ZK ad 2), 520/21/ZK, 550/21/ZK,
- ad 2) z 31. 12. 2021 na 28. 2. 2022 - č. 247/16/ZK,
- z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 - č. 361/20/ZK
a vypouští
ze sledování usnesení č. 544/17/ZK, 276/18/ZK, 322/18/ZK, 194/19/ZK, 323/20/ZK, 76/VI/20/ZK,
81/VI/20/ZK, 82/VI/20/ZK, 83/VI/20/ZK, 27/20/ZK, 91/20/ZK, 8/21/ZK, 9/21/ZK, 10/21/ZK,
11/21/ZK, 40/21/ZK, 93/21/ZK, 95/21/ZK, 98/21/ZK, 99/21/ZK, 100/21/ZK, 101/21/ZK,
103/21/ZK, 155/21/ZK, 158/21/ZK, 159/21/ZK, 160/21/ZK, 161/21/ZK, 163/21/ZK, 186/21/ZK,
206/21/ZK, 207/21/ZK, 208/21/ZK, 209/21/ZK, 210/21/ZK, 211/21/ZK, 212/21/ZK, 213/21/ZK,
214/21/ZK, 215/21/ZK, 234/21/ZK, 254/21/ZK, 255/21/ZK, 256/21/ZK, 257/21/ZK, 258/21/ZK,
259/21/ZK, 260/21/ZK, 262/21/ZK, 263/21/ZK, 264/21/ZK, 265/21/ZK, 266/21/ZK, 267/21/ZK,
270/21/ZK, 325/21/ZK, 326/21/ZK, 327/21/ZK, 332/21/ZK, 334/21/ZK, 335/21/ZK, 336/21/ZK,
337/21/ZK, 338/21/ZK, 339/21/ZK, 340/21/ZK, 341/21/ZK, 342/21/ZK, 359/21/ZK, 367/21/ZK,
388/21/ZK, 389/21/ZK, 396/21/ZK, 411/21/ZK, 427/21/ZK, 429/21/ZK, 430/21/ZK, 436/21/ZK,
438/21/ZK, 439/21/ZK, 441/21/ZK, 445/21/ZK, 455/21/ZK, 462/21/ZK, 472/21/ZK, 483/21/ZK,
485/21/ZK, 486/21/ZK, 488/21/ZK, 490/21/ZK, 492/21/ZK, 493/21/ZK, 497/21/ZK, 498/21/ZK,
499/21/ZK, 500/21/ZK, 505/21/ZK, 506/21/ZK, 507/21/ZK, 508/21/ZK, 511/21/ZK, 512/21/ZK,
514/21/ZK, 515/21/ZK, 516/21/ZK, 517/21/ZK, 518/21/ZK, 521/21/ZK, 522/21/ZK, 523/21/ZK,
524/21/ZK, 525/21/ZK, 527/21/ZK, 543/21/ZK, 545/21/ZK, 546/21/ZK, 547/21/ZK, 551/21/ZK,
554/21/ZK, 555/21/ZK, 556/21/ZK, 558/21/ZK, 559/21/ZK, 564/21/ZK, 566/21/ZK, 567/21/ZK,
569/21/ZK, 570/21/ZK, 572/21/ZK, 582/21/ZK.
USNESENÍ č. 6/22/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022.
USNESENÍ č. 7/22/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Osečná
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
darování části p. p. č. 823/1 o výměře 815 m2, nově označené jako p. p. č. 823/5, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 823/1 o výměře 497 m2, nově označené jako p. p. č.
823/6, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 823/1 o výměře 78 m2, nově
označené jako p. p. č. 823/7, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 823/1 o
výměře 3 m2, nově označené jako p. p. č. 823/8, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
části p. p. č. 823/1 o výměře 4 m2, nově označené jako p. p. č. 823/9, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 435-215/2020 ze dne 5. 10. 2020,
nacházející se v katastrálním území Osečná, obci Osečná, evidované na listu vlastnictví č. 402 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, městu Osečná, se sídlem
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, IČO 00263061, účetní hodnota pozemků ve výši 24.447,50
Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých, padesát haléřů), jedná se o pozemky
zastavěné stavbou chodníku
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 8/22/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Osečná
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) s přijetím daru části p. p. č. 748/5 o výměře 52 m2, nově označené jako p. p. č. 748/14, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 435-215/2020 ze dne 5. 10.
2020, nacházející se v katastrálním území Osečná, obci Osečná, evidované na listu vlastnictví
č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od města
Osečná, se sídlem Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, IČO 00263061, hodnota daru dle
účetní evidence činí 1.274 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých) jedná
se o pozemek pod silnicí v rámci stavby chodníku,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 9/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/072)
2. pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/070)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi:
- 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
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Semily, od spoluvlastníků

b)

2.

a)

(1/2) a
(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,
svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
koupi:
- 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,

b)

svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 10/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/074)
2. pozemku v k. ú. Semily (FAMA 2021/11/002)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi:
- 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,
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b)

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

a)

koupi:
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b)

- 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
(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,
svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 11/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/075)
2. pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/069)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi:
- 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)

2.

a)

b)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
koupi:
- 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,
svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily

a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 12/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/073)
2. pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/016)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi:
- 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 po zaměření
v rámci investiční akce: Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice, refundace nebude
uplatněna,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
2. a) koupi:
- 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)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 13/22/ZK
Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pulečný
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování:
- 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,
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
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2.

Pulečný č. p. 26, 468 02 Pulečný, IČO 00832332, účetní hodnota pozemků 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) přijetí 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 14/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemků v k. ú. Lomnice nad Popelkou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí prodej:
- 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
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 15/22/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Šimonovice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej 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, manželům
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 27.300 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc tři sta korun
českých), na předmětném pozemku se nachází oplocení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 16/22/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování 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 00262552, účetní hodnota pozemků ve výši 21.210 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc dvě
stě deset korun českých), jedná se o pozemky zastavěné stavbou chodníku
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 17/22/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Železný Brod
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování 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.
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
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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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 18/22/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Železný Brod
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí:
- 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 19/22/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků včetně stavby vyřazené silnice v k. ú. Lukášov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování 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)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 20/22/ZK
Majetkoprávní operace – převod pozemků v k. ú. Drchlava
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování 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,
2. a) přijetí 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 21/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí bezúplatný převod pozemků v k. ú. Brniště a k. ú. Česká Ves
v Podještědí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí bezúplatné nabytí 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, 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),
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
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c)

vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa a
Katastrální pracoviště Liberec,
předložený návrh 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, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 22/22/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej 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) včetně DPH
v platné výši
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 23/22/ZK
Majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú. Záskalí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) směnu 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 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)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
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ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 24/22/ZK
Majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou a k. ú. Kunratice u
Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) směnu 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 25/22/ZK
ZR-RO č. 4/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, financování
protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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)

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,

f)

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,
g) 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,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
protidrogových sociálních služeb pro rok 2022 v režimu služby obecného hospodářského
zájmu:
a)

b)

c)

příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve
výši 2.330.000 Kč, z toho na:
- 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,
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
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2)

o poskytnutí 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)

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 %,
c) 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 %,
schvaluje
a) vzor 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)

vzor 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
a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2022,
b)

Termín: 28. 02. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat příjemce
dotací o přijatém usnesení a podepsat smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v
obecném hospodářském zájmu a o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje s organizacemi, u kterých Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o
poskytnutí dotace, dle schválených vzorů smluv.
Termín: 15. 02. 2022

USNESENÍ č. 26/22/ZK
Vyhlášení programu č. 9.1, programu č. 9.2 a programu č. 9.3 - Dotační fond Libereckého kraje,
oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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,
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
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určených k rozdělení ve výši 400.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o
dotace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit 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,
2)
3)

Termín: 26. 01. 2022
programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů,
Termín: 26. 01. 2022
programu č. 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením.
Termín: 26. 01. 2022

USNESENÍ č. 27/22/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení
programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit vyhlášení programu 4.23 Sportovní akce pro
rok 2022.
Termín: 26. 01. 2022
USNESENÍ č. 28/22/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení
programu 4.26 Pravidelná činnost 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit vyhlášení programu 4.26 Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2022.
Termín: 26. 01. 2022
USNESENÍ č. 29/22/ZK
Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže
ČR 2023 v Královéhradeckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1.
2.

účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže
České republiky v roce 2023 v Královéhradeckém kraji,
finanční pokrytí 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit odeslání závazného potvrzení o účasti
sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže České
republiky v roce 2023 v Královéhradeckém kraji.
Termín: 30. 01. 2022
USNESENÍ č. 30/22/ZK
Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vyhlášení a podmínky soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje.
Termín: 01. 02. 2022
USNESENÍ č. 31/22/ZK
Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. OLP/1827/2021 "Výměna
střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla v Semilech"
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dohodu 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválenou dohodu o narovnání ke
smlouvě OLP/1827/2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 32/22/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/22 – úprava v kapitole 917 02 – Transfery,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu „OBCHŮDEK 2021+“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu 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
o poskytnutí 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

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2022,
2)

Termín: 28. 02. 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+, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2022

USNESENÍ č. 33/22/ZK
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Vyhlášení programu č. 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky 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, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.1 k předkládání žádostí o dotace na rok 2022.
Termín: 26. 01. 2022
USNESENÍ č. 34/22/ZK
Vyhlášení programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center - oblast podpory
regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky 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, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.7 k předkládání žádostí o dotace na rok 2022.
Termín: 26. 01. 2022
USNESENÍ č. 35/22/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého
kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení 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 rozložení v letech 2017 až 2023,
2) snížení 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 rozložení
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, zajistit další postup.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 36/22/ZK
Písemné informace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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písemnou informaci
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 8. 12. 2021 do 4. 1.
2022,
b) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2021,
c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 24. a 25. zasedání rady kraje a na 21.
mimořádném zasedání rady kraje.
d) „Stanovení stravného, náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanovení ceny
pohonných hmot pro poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2022“,
e) Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2021,
f) předloženou písemnou informaci „Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR
– Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – závěrečná zpráva z auditu“.
g) Informaci o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím souvisejících
úkonů.
USNESENÍ č. 37/22/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/22 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého
kraje dosažených v roce 2021 do rozpočtu kraje 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/22, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 540.000.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2022 v celkové výši 540.000.000 Kč, z toho:
1)

2)

3)
4)

výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO v celkové výši 44.100.000 Kč, v
tom:
a) v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu ve výši 17.000.000 Kč,
b) v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí ve výši
1.500.000 Kč,
c) v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor silničního hospodářství ve
výši 18.600.000 Kč,
d) v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu ve výši 4.000.000 Kč,
e) v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví ve výši
3.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace v celkové výši 43.380.000 Kč,
v tom:
a) v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor silničního hospodářství ve
výši 30.000.000 Kč,
b) v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu ve výši 3.380.000 Kč,
c) v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví ve výši
10.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu ve výši 1.700.000 Kč,
výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 43.249.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana ve výši 8.099.000 Kč,
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b) v kapitole 917 06 – Transfery, odbor silničního hospodářství ve výši
20.000.000 Kč,
c) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 13.824.000 Kč,
d) v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství ve výši
1.326.000 Kč,
5) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva na řešení
věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 42.224.000 Kč,
6) výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 355.610.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí ve výši
3.200.000 Kč,
b) v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství ve výši
211.000.000 Kč,
c) v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a
zemědělství ve výši 15.500.000 Kč,
d) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 125.910.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 923 – Spolufinancování EU v celkové výši 7.000.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí ve výši
3.500.000 Kč,
b) v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku ve výši 3.500.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a
zemědělství v celkové výši 2.737.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2022.
Termín: 28. 02. 2022

USNESENÍ č. 38/22/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nových členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) rezignaci Jana Zajíce na funkci člena Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého
kraje ke dni 21. 1. 2022,
b)

rezignaci Bc. Petra Hozáka, MBA, na funkci člena Výboru kultury, cestovního ruchu a
památkové péče Zastupitelstva Libereckého kraje ke dni 21. 1. 2022,
odvolává
a) Jana Zajíce z funkce člena Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje,
b)

Petra Hozáka z funkce člena Výboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče Zastupitelstva
Libereckého kraje
a volí
a) Jana Poláka členem Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje, na návrh
klubu Pirátů.
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b)

Mgr. Veroniku Žďárskou, členkou Výboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče
Zastupitelstva Libereckého kraje, na návrh klubu SLK.

USNESENÍ č. 39/22/ZK
Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje statutárního náměstka hejtmana Ing. Jana Svitáka
1.
2.
přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.

USNESENÍ č. 40/22/ZK
Vyhlášení dotačních programů v oblasti podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. podmínky a vyhlášení programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, Dotační fond Libereckého
kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 14.038.642 Kč,
2. podmínky a vyhlášení programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, Dotační fond
Libereckého kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.200.000 Kč,
3.

podmínky a vyhlášení programu č. 1.3 – Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II,
oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, Dotační fond Libereckého kraje,
včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 800.000 Kč,
4. podmínky a vyhlášení programu č. 1.4 – Prevence kriminality, oblast podpory č. 1 Požární
ochrana a prevence kriminality, Dotační fond Libereckého kraje, včetně povinných příloh k
předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 195.350 Kč
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit vyhlášení programů č. 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje, č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje Dotačního fondu Libereckého kraje, č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na
činnost JPO II a č. 1.4 Prevence kriminality z oblasti podpory č. 1 Požární ochrana a prevence
kriminality, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 26. 01. 2022

USNESENÍ č. 41/22/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK,
rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.500.000 Kč ČR – Hasičskému záchrannému sboru Libereckého
kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec na projekt: “Kondenzační
vysoušeče“,
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/22, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši 1.500.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 1.500.000 Kč,
b)

navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 1.500.000 Kč jako účelová dotace ČR –
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská
29/10, 460 01 Liberec na projekt: “Kondenzační vysoušeče“,
2) smlouvu č. OLP/10/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, IČO
70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z Krizového fondu Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu,
2)

Termín: 28. 02. 2022
Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit aktualizaci stávajícího rozpočtu LK na rok 2022.
Termín: 28. 02. 2022

USNESENÍ č. 42/22/ZK
Darování sanitního vozu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru 1 kusu sanitního vozu – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5L0 6112,
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec, IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, celková zůstatková hodnota vozu k 31. 12. 2021 činí 134.158
Kč
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další nezbytné
kroky.
Termín: 28. 02. 2022

USNESENÍ č. 43/22/ZK
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
vedoucí ke vzniku společné inovační platformy s německým Fraunhofer institutem
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
Memorandum o spolupráci č. OLP/085/2022 mezi Technickou univerzitou v Liberci a Libereckým
krajem, jehož předmětem je spolupráce na vzniku Fraunhofer Innovation platform IDm2 @ TUL s
finančním závazkem Libereckého kraje maximálně do výše 6,25 mil. Kč za 5 let, počínaje rokem
2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, učinit nezbytné kroky k podpisu memoranda o
spolupráci.
Termín: 31. 01. 2022

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

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

V Liberci dne 2. 2. 2022
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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