Z á p i s č. 6
ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 15. 3. 2022
Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková
a Bc. Markéta Berková

Omluven

Václav Židek

Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer a Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 5. RK dne 1. 3. 2022 a 9. mRK dne 7. 3. 2022
6. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Ing. Sviták, statutární náměstek hejtmana, v 7.00 hodin.
Omluvil nepřítomnost Václava Židka. Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Dan Ramzer a Mgr. Jiří Ulvr.
Zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1
pro 8 proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Sviták se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 5. RK dne 1. 3. 2022 a 9. mRK dne 7. 3. 2022.
Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 5. RK dne 1. 3. 2022 a 9. mRK
dne 7. 3. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 29. 1. 2022 do 4. 3. 2022

5.

ZR-RO č. 90/22 – úprava v kapitole
931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí
o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému
záchrannému sboru LK

6.

Převod movitého majetku
na Nábytkovou banku
Libereckého kraje, z.s.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
7.

Stav reformy duševního zdraví
v Libereckém kraji, Krajská
koordinační skupina pro duševní
zdraví – aktualizace statutu

Z pís. Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

8.

RO č. 83/22 - úpravy kapitoly
917 09 Transfery, záštity

Z pís. Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

9.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2021

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

10.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizace, za rok 2021

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

11.

Rozhodnutí o zavedení dynamického
nákupního systému „Centrální nákup
antigenních testů – DNS“

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

12.

RO č. 75/22 – alokace zdrojů
do rozpočtu 2022, finanční
vypořádání kapitoly 923
– Spolufinancování EU za rok 2021

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

13.

RO č. 76/22 - alokace zdrojů do rozpočtu Z pís. Ing. Zbyněk
2022, finanční vypořádání kapitol
Miklík
peněžních fondů kraje za rok 2021

odb. ekonomiky

14.

RO č. 77/22 - alokace zdrojů do rozpočtu Z pís. Ing. Zbyněk
2022, navýšení příjmů a výdajů
Miklík
– finanční vypořádání účelových dotací
poskytnutých ze státního rozpočtu v roce
2021

odb. ekonomiky

15.

ZR-RO č. 78/22 – alokace zdrojů
do rozpočtu 2022, snížení kapitoly
919 03 – Pokladní správa a navýšení
výdajů na ENERGIE u vybraných
kapitol rozpočtu 2022

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

16.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až únor 2022

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

17.

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku Z pís. Ing. Zbyněk
a závazků Libereckého kraje za rok 2021
Miklík

odb. ekonomiky

18.

Informace k dani z nemovitých věcí kraje Z pís. Ing. Zbyněk
na rok 2022
Miklík

odb. ekonomiky

19.

Smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– rok 2022–2023 - obce

odb. dopravní
obslužnosti

2

Ing. Jan Sviták

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
20.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční
spolupráci ve veřejné linkové dopravě
pro období od roku 2021 do roku
2029 – obec Ohrazenice, Přepeře

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

21.

Zajištění dopravní obslužnosti drážní
dopravou (provozní soubor
Jizerskohorská železnice II) - smlouva
s KORID LK, spol. s r o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

22.

Nařízení Libereckého kraje
o maximálních cenách, tarif
integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje (Tarif IDOL)
– platnost od 1. 7. 2022

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

23.

Jmenování člena Komise Rady
Libereckého kraje pro národnostní
menšiny, cizince a sociální začleňování

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

24.

ZR-RO č. 74/22 – úpravy v kapitolách
č. 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí a 914 05 – Působnosti, odbor
sociálních věcí – žádost o individuální
dotaci

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

25.

Individuální dotace kraje
– Spolufinancování komunitního
plánování v území
NEPŘEDLOŽENO

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

Z

Nepředloženo
26.

Účetní závěrky a výsledek hospodaření
vybraných příspěvkových organizací
resortu sociálních věcí za rok 2021

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

27.

Poskytnutí respirátorů KN95
příspěvkovým organizacím Libereckého
kraje – vybavení zaměstnanců sociálních
služeb ochrannými pomůckami
NEPŘEDLOŽENO

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

Nepředloženo
28.

Rozhodnutí o poskytnutí individuální
Z
dotace spolku Pakli sport klub, z.s.,
na projekt „UEC Mistrovství
Evropy v marathonu horských kol 2022“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

29.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových
dotací projektům ze Seznamu
významných akcí podporovaných
Libereckým krajem v oblasti
tělovýchovy a sportu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

3

Z

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
30.

ZR-RO č. 71/22 – rozhodnutí
o poskytnutí dotace subjektu Krajská
organizace ČUS Libereckého kraje
na projekt Nejúspěšnější sportovci
Libereckého kraje za r. 2021

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

ZR-RO č. 72/22 – úprava kapitoly
917 04 – Systémová podpora
vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní
škola speciální

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

ZR-RO č. 79/22 – úprava kapitoly
Z
926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Školství a mládež

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

RO č. 70/22 – úprava kapitoly 917 04
Z pís. Ing. Dan Ramzer
– poskytnutí finanční podpory projektům
v rámci záštit v oblasti tělovýchovy
a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

RO č. 80/22 – úprava kapitoly 916 04
– účelové provozní (neinvestiční)
dotace – financování soukromých
škol a školských zařízení v roce 2022

35.

RO č. 81/22 – úprava kapitoly 916 04
Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
– účelové provozní (neinvestiční) dotace
mládeže,
– odvody na MŠMT
tělovýchovy
a sportu

36.

Rozhodnutí o neposkytnutí individuální
dotace v oblasti tělovýchovy a sportu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

Žádost o grant "Environmentální výuka
v oblasti ochrany ovzduší“ – Střední
zdravotnická škola a Střední odborná
škola, Česká Lípa, příspěvková
organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

38.

Žádost o grant „Za odbornými
dovednostmi a zkušenostmi do zemí EU“
– Integrovaná střední škola, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Jmenování ředitelky Dětského domova,
Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

4

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
40.

Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3,
p. o. – schválení nájemní smlouvy
na dobu delší než jeden rok

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

41.

Předchozí souhlas s přijetím darů
příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

42.

RO č. 95/22 – úprava kapitoly 916 04
– rozpočet přímých výdajů regionálního
školství územních samosprávných celků
roku 2022

43.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Vybudování plynové přípojky II.“
Základní školou a mateřskou školou
logopedickou, Liberec, příspěvková
organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

44.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Výmalba vnitřních prostor školy 3“
Střední zdravotnickou školou a Vyšší
odbornou školou zdravotnickou, Liberec,
Kostelní 9, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

45.

Vyhlášení programu č. 2. 2 Dotačního
Z
fondu LK – Regionální inovační program
– oblast podpory regionální rozvoj

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

46.

RO č. 84/22 – úpravy v kapitole 923 02 Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
– Spolufinancování EU, zapojení účelové
dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

47.

RO č. 85/22 – úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
Asistenční vouchery Libereckého kraje

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

48.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „Revitalizace zeleně v areálu
Domova důchodců Sloup v Čechách,
p. o.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

49.

ZR-RO č. 88/22 – zapojení vratek dotací Z
a úpravy specifických ukazatelů
v kapitole 926 02 - Dotační fond

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

5

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Z

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
50.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
činnosti Místních akčních skupin
v Libereckém kraji

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

51.

Žádost o změnu projektu z programu
2.5 Dotačního fondu LK – Podpora
regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel – Martin Skalník

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

52.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Pořízení automobilu – Domov
důchodců Velké Hamry, p. o.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

53.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Pořízení automobilu – Domov
a Centrum denních služeb Jablonec
n. N.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

54.

Změna v projektu v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

55.

Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji IV“, plná moc a závazek
předfinancování

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

56.

RO č. 91/22 – přesun v kapitole 923
Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
– Spolufinancování EU – 8 projektových
záměrů na přípravu fotovoltaických
elektráren

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

57.

RO č. 89/22 – úpravy v kapitole 923
Z
– Spolufinancování EU – Závazek
spolufinancování projektu Transformace
Služby sociální péče TEREZA, p. o.,
lokalita Na Vinici, Semily

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

58.

Zpráva o realizaci projektu Zdravý
Liberecký kraj a místní Agenda 21
v roce 2021

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

59.

Zřízení Fondu Turow Libereckého kraje
a Výboru Fondu Turow Zastupitelstva
Libereckého kraje

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

60.

ZR-RO č. 73/22 – zapojení příjmů
do kapitoly 927 08 Fond Turow
a navýšení výdajů rozpočtu Libereckého
kraje

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

6

Z

Z
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61.

RO č. 82/22 – úpravy v kapitole 917 08, Z pís. Václav Židek
rozhodnutí o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje pobočnému
spolku AUTOMOTO KLUB VYSKEŘ
V AČR

odb. životního
prostředí
a zemědělství

62.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Krajinný plán
Chrastava“

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

63.

Smlouva o partnerství v rámci projektu
„Krajinný plán Chrastava“

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

64.

Projekt „Transfer obojživelníků
na vybraných úsecích silnic Libereckého
kraje“ pro rok 2022

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

65.

RO č. 86/22 – úprava kapitoly 917 07
- Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční
podporou

66.

Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2022 – oblast
cestovního ruchu – podpora projektu
Skalní města

67.

Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje 2022 – oblast
cestovního ruchu – podpora Klubu
českých turistů a oprava Palackého
stezky

68.

Vize rozvoje Zoo Liberec, příspěvková
organizace

69.

70.

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

RO č. 92/22 úprava kapitoly 912 07
účelové příspěvky příspěvkovým
organizacím a poskytnutí účelových
příspěvků

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Dodatek k darovacím smlouvám
na majetek určený pro Zoo Liberec,
příspěvkovou organizaci
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Z

Nepředloženo
71.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce
3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův
ústav, p. o.“ - dodatek č. 2

7

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
72.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Oprava střechy SŠ
gastronomie a služeb, Liberec"

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Majetkoprávní operace: Smlouva
o připojení k distribuční soustavě číslo
320090192175 GasNet, s.r.o.,
v k. ú. Semily

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

74.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Demolice objektů
Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje v areálu Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

75.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

76.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Oprava plochých střech
– Gymnázium Mimoň, Letná 263,
p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

77.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce
a přístavba výjezdové základny
ZZS LK v Liberci na letišti“
– dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

78.

Dodatek č.1 ke smlouvě č.
OLP/1928/2020 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu, oblast
podpory Doprava

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

79.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace za rok 2021

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

80.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“
včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

81.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „BOZP – Most ev. č. 26834-6
Brniště“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

82.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „TDS – Most ev. č. 26834-6
Brniště

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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83.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 26839-5
přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

84.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 26839-14
přes Svitávku v Mařenicích“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

85.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/2787 Petrašovice,
vč. mostu ev. č. 2787-3“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

86.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 2627-8 přes
Libchavu ve Volfarticích“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

87.

Veřejná zakázka „Silnice II/268
Mimoň – hranice Libereckého kraje III.“
- dodatek č. 5

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

88.

Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a.s.
- na provedení akce „Silnice III/28310
Stružinec, rekonstrukce propustku“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
89.

Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a.s.
- na provedení akce „Silnice II/278
Kotel, rekonstrukce propustku“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
90.

Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a.s.
- na provedení akce „Most ev. č.
278-008 Břevniště“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
91.

Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a.s.
- na provedení akce „Silnice III/27243
Jitrava, rekonstrukce propustku“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
92.

Veřejná zakázka „Silnice III/2907
Fojtka“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

93.

Právní zastoupení Libereckého kraje
v soudním sporu se skupinou Bus.com

Mgr. René Havlík odb. právní

9

odb. silničního
hospodářství
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94.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

95.

RO č. 94/22 – navýšení kapitoly 917 09
– Transfery, zdravotnictví – poskytnutí
neinvestičních finančních prostředků
ze státního rozpočtu – krizová
připravenost

96.

Prodloužení termínu realizace
investičního příspěvku KSS LK na akci
„Projektové dokumentace na silnice
LK II. a III. třídy pro 2020–2021“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

97.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „HZS – úhrada
likvidačních prací“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

98.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Obnova a údržba
alejí na Novoborsku“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

99.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém
kraji za školní rok 2020/2021

100.

Změna zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení Střední průmyslové
školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace

101.

Delegování zástupce Libereckého kraje
na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.

102.

Zadání veřejné zakázky na vybavení
výpravy Libereckého kraje
reprezentačním oblečením
na Hry X. letní olympiády
dětí a mládeže ČR 2022
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

Z

Z

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
103.

Zpráva o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji

104.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti areálu Střední průmyslové
školy textilní, Liberec – rekonstrukce
střechy budovy dílen“- dodatek č. 5
10

Z pís. Ing. Jan Sviták
Ing. Zbyněk
Miklík

odb. silničního
hospodářství
odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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105.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Místní komunikace, Bedřichov
(centrální parkoviště) - Královka“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

106.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Místní
komunikace, Bedřichov (centrální
parkoviště) - Královka“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

107.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Místní
komunikace, Bedřichov (centrální
parkoviště) - Královka“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

108.

Veřejná zakázka „Silnice III/27251
Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace
a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“
- změna zadávacích podmínek

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

109.

Veřejná zakázka „3D laser skener
s příslušenstvím (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ – změna zadávacích
podmínek č. 2

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

110.

Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce
majetku Správy státních hmotných
rezerv

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

111.

Revokace části usnesení č. 390/22/mRK
ze dne 7. 3. 2022, poskytnutí finančního
daru KNL, a.s.

112.

Různé

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 25, 27, 70, 88, 89, 90, 91 a 102 nejsou předloženy.
M. Půta dodal, že k projednání bodu č. 94, na 9.00 hod., je přizván Ing. Pavel Marek, předseda
představenstva NsP ČL.
M. Půta požádal o zařazení bodu č. 113 – Svěření pravomoci hejtmanovi kraje v souvislosti
s nouzovým stavem – Ukrajina 2022.
M. Půta dále uvedl, že členové rady kraje obdrželi v pondělí dne 14. 3. 2022, body č. 39, 81, 82, 85,
109 a 113.
M. Půta nechal hlasovat o návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
8
proti

0

zdržel se

byl přijat

0

Ing. Ramzer stáhl z programu bod č. 34.
Mgr. Richter stáhl z programu bod č. 101.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3
pro 8 proti
0

11

zdržel se

0

byl přijat
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3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 391/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1973/21/RK, 1987/21/RK, 2097/21/RK, 2101/21/RK, 2108/21/RK,
2142/21/RK, 2148/21/RK, 2151/21/RK, 2160/21/mRK, 24/22/RK, 74/22/RK, 79/22/RK, 82/22/RK,
83/22/RK, 98/22/RK, 104/22/RK, 105/22/RK, 106/22/RK, 115/22/RK, 141/22/RK, 157/22/RK,
158/22/RK, 169/22/RK, 185/22/RK, 186/22/RK, 187/22/RK, 198/22/RK, 204/22/mRK, 207/22/RK,
224/22/RK, 234/22/RK, 237/22/RK, 238/22/RK, 239/22/RK, 242/22/RK, 260/22/RK, 268/22/RK,
277/22/RK, 294/22/mRK, 312/22/RK, 349/22/RK, 350/22/RK, 378/22/RK
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1961/21/RK ad 2. z 28. 2. 2022 na 31. 3. 2022,
- 2096/21/RK ad 3. z 28. 2. 2022 na 31. 3. 2022,
- 140/22/RK z 28. 2. 2022 na 31. 3. 2022,
- 197/22/RK z 28. 2. 2022 na 31. 3. 2022,
- 246/22/RK ad 1) z 28. 2. 2022 na 31. 5. 2022,
- 247/22/RK ad 1) z 28. 2. 2022 na 31. 5. 2022,
- 248/22/RK ad 1) z 28. 2. 2022 na 31. 5. 2022.
hlasování č. 4
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. 1. 2022 do 4. 3. 2022
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 392/22/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. 1. 2022 do 4. 3. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 29. 1. 2022 do 4. 3. 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 29. 1. 2022 do 4. 3. 2022.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 5
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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5. ZR-RO č. 90/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí
dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 393/22/RK
ZR-RO č. 90/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace
ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 90/22, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:

2)

3)

a)

snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 500.000 Kč,

b)

navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 500.000 Kč, jako účelová dotace
ČR – Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, na projekt: “Pořízení speciálního vozidla
pro Kynologickou záchrannou skupinu HZS Libereckého kraje“,

s poskytnutím účelové dotace ve výši 500.000 Kč, ČR – Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, na projekt:
“Pořízení speciálního vozidla pro Kynologickou záchrannou skupinu HZS Libereckého kraje“,
se smlouvou č. OLP/295/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého
kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 90/22 – úpravu v kapitole
931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 6
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Převod movitého majetku na Nábytkovou banku Libereckého kraje, z.s.
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se současného počtu lůžek a matrací v Nábytkové bance Libereckého
kraje.
Mgr. Jarošová uvedla, že ideálním typem lůžka jsou palandy.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 394/22/RK
Převod movitého majetku na Nábytkovou banku Libereckého kraje, z.s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí věcného daru Nábytkové bance Libereckého kraje, z.s., Zapadlá 550, 463 11 Liberec
– Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, IČO 09836578, v tomto rozsahu:
Název

Identifikační kód

Stůl psací ST 4-8D
Stůl psací ST 4-8D
Stůl pod PC
Stůl čtverec
Stůl rohový
Stůl rohový
Stůl pod stroj
Jednací oblouk ST 6-5D
Jednací oblouk ST 6-5D
Kontejner KT 5-1D
Kontejner KT 5-1D
Kontejner KT 5-2D
Skříň střední SS 2-3D
Skříň střední SS 2-3D
Skříň střední SS 2-3D
Skříň střední SS 2-3D
Skříň střední SS 2-2D
Skříň nízká SN 4-4D
Skříň šatní
Celkem

KULBH0009916
KULBH0000GPQ
KULBH00058US
KULBH0007ENV
KULBH00095NW
KULBH0006USF
KULBH0003SJ5
KULBH0001KZ7
KULBH0006UYL
KULBH0008JX5
KULBH0003A15
KULBH00005KK
KULBH0008K4Z
KULBH0008K34
KULBH0008K29
KULBH0001KUW
KULBH00005DJ
KULBH00005MA
KULBH0008NVN

Pořizovací cena
(v Kč)
3 954,00
3 964,00
4 970,00
2 690,00
1 873,80
1 828,00
1 500,60
1 281,00
2 658,00
7 971,00
3 590,00
4 163,00
3 950,00
3 950,00
3 950,00
2 006,90
4 287,00
3 544,00
5 420,00
67.551,30

Rok pořízení
2002
2002
2004
2005
2003
2005
2000
2001
2005
2004
2002
2002
2004
2004
2004
2001
2002
2002
2004

schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/430/2022 mezi Libereckým krajem a Nábytkovou bankou Libereckého
kraje, z.s., Zapadlá 550, 463 11 Liberec – Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, IČO 09836578
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválenou darovací smlouvu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 7
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. Stav reformy duševního zdraví v Libereckém kraji, Krajská koordinační skupina
pro duševní zdraví – aktualizace statutu
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní
politiky.
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 395/22/RK
Stav reformy duševního zdraví v Libereckém kraji, Krajská koordinační skupina pro duševní
zdraví – aktualizace statutu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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současný stav reformy duševního zdraví v Libereckém kraji,
schvaluje
Statut Krajské koordinační skupiny pro duševní zdraví, kterým se mění název pracovní skupiny
z názvu Krajská koordinační skupina pro implementaci reformy psychiatrické péče v Libereckém
kraji na název Krajská koordinační skupina pro duševní zdraví, dále v článku 2 se mění složení
zástupců v Krajské koordinační skupině pro duševní zdraví
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Statut Krajské
koordinační skupiny pro duševní zdraví Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 8
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. RO č. 83/22 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, záštity
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 396/22/RK
RO č. 83/22 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, záštity
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 83/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví ve výši 10.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnují:
a) snížení ukazatele 09700160000 Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb ve zdravotnictví o částku 10.000 Kč,
zavedení nového specifického ukazatele 09800610000 Česká lékařská společnost Jana
Evangelisty Purkyně, z.s., ve výši 10.000 Kč,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Česká lékařská
společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., IČO: 00444359, se sídlem Sokolská 490/31, Nové Město,
120 00 Praha na akci „19. Psychosomatická konference“, ve výši 10.000 Kč,
schvaluje
smlouvu č. OLP/477/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s.,
IČO: 00444359, se sídlem Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 83/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, s výše uvedeným podpořeným žadatelem, Mgr. Vladimíru
Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví k podpisu.
b)

hlasování č. 9

pro

8

proti
15

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat
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9. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za rok 2021
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 397/22/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, IČO: 46744991, za rok 2021, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
2)

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,
IČO: 46744991, v celkové výši 447.672,90 Kč do rezervního fondu organizace

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 10
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, za rok 2021
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Veselá uvedla, že k 30. 6. 2022 proběhne zúčtování se zdravotními pojišťovnami.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 398/22/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, Martinovo údolí
532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, IČO: 00673951, za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2021,
2) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizace, Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, IČO: 00673951,
v celkové výši 22.729.102,39 Kč do rezervního fondu
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 11
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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11. (95) RO č. 94/22 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery, zdravotnictví – poskytnutí
neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Veselá uvedla, že finanční prostředky jsou určeny k úhradě výdajů vynaložených na zajištění
činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 399/22/RK
RO č. 94/22 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery, zdravotnictví – poskytnutí neinvestičních
finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 94/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2022, o celkovou částku
1.361.648 Kč z titulu přijatých neinvestičních finančních prostředků - Rozhodnutí
č. OKP/3/1102/2022 o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu
ČR na rok 2022, na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby, na řešení
mimořádných událostí a krizových situací a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole
91709 – Transfery odboru zdravotnictví, v celkové výši 1.361.648 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 94/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
hlasování č. 12
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. (110) Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce majetku Správy státních hmotných rezerv
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Veselá dodala, že došlo ke změně počtu přístrojů pro plicní ventilaci z 124 na 123 ks.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 400/22/RK
Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce majetku Správy státních hmotných rezerv
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. OLP/2242/2021 mezi Českou republikou Správou státních
hmotných rezerv a Libereckým krajem, kterým se prodlužuje doba výpůjčky z 12. 4. 2022
na 12. 4. 2023 a mění se v předmětu výpůjčky částka celkové evidenční ceny z 20.447.870 Kč
na 20.283.690 Kč,
b) dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. OLP/2380/2021 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
s poliklinikou Česká Lípa, a. s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa,
kterým se prodlužuje doba výpůjčky 26 kusů přístrojů pro plicní ventilaci AIRVO2(HFNO)
z 5. 4. 2022 na 5. 4. 2023,
c)

dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. OLP/2381/2021 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec
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d)

nad Nisou, kterým se prodlužuje doba výpůjčky 24 kusů přístrojů pro plicní ventilaci
AIRVO2(HFNO) z 5. 4. 2022 na 5. 4. 2023,
dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. OLP/2378/2021 mezi Libereckým krajem a Krajskou
nemocnicí Liberec, a. s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec, kterým se prodlužuje doba výpůjčky 41 kusů přístrojů pro plicní ventilaci
AIRVO2(HFNO) a 10 ks lahvových dvou výstupových ventilů pro redukci tlaku kyslíku
z 5. 4. 2022 na 5. 4. 2023,

dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. OLP/2383/2021 mezi Libereckým krajem a MMN, a. s.,
IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, kterým se prodlužuje doba
výpůjčky z 5. 4. 2022 na 5. 4. 2023 a mění se v předmětu výpůjčky počet kusů z 33 na 32 kusů
přístrojů pro plicní ventilaci AIRVO2(HFNO)
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpisy smluv.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 13
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
e)

13. (11) Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému „Centrální nákup
antigenních testů – DNS“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že byly doručeny žádosti o účast
od celkem 9 účastníků. Informoval o tom, že po celou dobu zavedení DNS bude možné přijímat další
žádosti o účast. DNS bude zaveden do 30. 6. 2024.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 401/22/RK
Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému „Centrální nákup antigenních testů
– DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zavedení dynamického nákupního systému veřejné zakázky „Centrální nákup antigenních testů
– DNS“, v souladu s ustanovením § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 14
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (12) RO č. 75/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, finanční vypořádání kapitoly
923 – Spolufinancování EU za rok 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o převod z roku 2021
do roku 2022. Informoval o tom, že důvodová zpráva obsahuje jmenovitý přehled zůstatku
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nedočerpaných finančních prostředků vybraných projektů spolufinancovaných z EU. Jedná
se o převod Spolufinancování EU, a to 859.960.900 Kč.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 402/22/RK
RO č. 75/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, finanční vypořádání kapitoly
923 – Spolufinancování EU za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 75/22, kterým se:
I. navyšuje zdrojová část rozpočtu kraje, v celkové výši 730.550.399,83 Kč, a to prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v úhrnné výši
730.550.399,83 Kč,
II. navyšují a upravují celkové výdaje rozpočtu kraje 2022 v kapitole 923 – Spolufinancování EU,
o celkovou částku 730.550.399,83 Kč, z toho:
a)

výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, o částku 55.169.000 Kč,

b)

výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, o částku
19.356.399,83 Kč,
výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství, o částku
359.300.000 Kč,

c)

výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku, o částku 296.725.000 Kč,
a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý projekt/aktivitu:
d)

Poř.
Název projektu / aktivity
č.
1 Kotlíkové dotace III.
OPŽP Kotlíkové dotace III – NZÚ – mzdy neuznatelný
2
výdaj
3 TP ČR-Sasko (MFP) Konvent´a 2020
4 OPTP Regionální stálá konference LK IV
5 OPŽP zeleň DDŮ Jindřichovice
6 OPŽP zeleň DDŮ Sloup
7 Jedličkův ústav – pořízení automobilu terén. soc. služby
8 DD Velké Hamry – pořízení automobilu
9 Domov a CDS Jablonec n. N. - pořízení automobilu
10 IROP Záchrana pokladů – SČ Muzeum LBC
11 OPŽP Podpora kuňky Stružnické rybníky
12 OPŽP Podpora kuňky Dolní Ploučnice
13 OPŽP Biotop pro ropuchu Žízníkov
14 NF – Osvětová kampaň: Jak správně topit
15 ZZS LK – vozidlo HART a videolaryngoskopy
16 Digitální technická mapa
17 Rezervy na kofinancování IROP a TOP

19

částka v Kč

ORJ

95,00

02

88,00

02

450 000,00
2 061 254,46
36 000,00
18 000,00
1 070 000,00
1 350 000,00
1 500 000,00
20 100 000,00
95 000,00
500 000,00
85 000,00
963 562,54
6 940 000,00
20 000 000,00
15 356 399,83

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU
IROP II/292 Benešov u Semil
IROP II/262 Česká Lípa – Dobranov
IROP II/2904 Oldřichov v Hájích-humanizace
IROP II/270 Doksy-Dubá
IROP Silnice II/592 Kryštofovo údolí – Křižany
IROP II/268 obchvat Zákupy
PD IROP-II/290 Roprachtice – Kořenov
PD IROP II/268 Mimoň – hranice LK
IROP Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2.
etapa
IROP Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou
IROP Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784
IROP Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež, 1.
etapa
IROP Silnice III/2784 Výpřež-Horní Hanychov,2.et.
IROP 21 - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou
IROP Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec n. N.
IROP Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie –
Gymnázium Dr. A. Randy, Jablonec n. N.
IROP Školy bez bariér – střední odborné školy – SPŠ strojní
a elektr. a VOŠ LBC
OPŽP SEN domov mládeže SUPŠ Kam. Šenov
OPŽP SEN SPŠ textilní Liberec
IROP II. COV LK strojírenství a robotiky SPŠT Jablonec n.
N.
IROP II. COV LK pro obráb. kovů a vstřik. plastů SŠSSD
Liberec
OPŽP FVE Gymnázium Česká Lípa
OPŽP FVE Gymnázium Dr. A. Randy Jablonec n. N.
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec – rekonstrukce DM
Zeyerova
IROP II. COV LK stavebnictví SŠ Semily
IROP II. COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov
IROP Jedličkův ústav – rekonstrukce III.NP domu B
IROP Domov Raspenava – výstavba nových prostor
IROP APOSS – výstavba nových prostor
OPŽP SEN domov pro seniory Vratislavice
RAP – APOSS – výstavba domácností Liberec, Rochlická
Central station – Krajský terminál Liberec
OPŽP SEN Vlastivědné muzeum ČL
VMG Česká Lípa – revitalizace objektů detaš. pracoviště
OPŽP 4.3. Nádrže – zadržení vody Frýdlantsko
ZZS LK – výjezdová základna a záložní operační středisko
Jablonec
OPŽP SEN dětská LRN Cvikov (Pavilon C)
OPŽP SEN LRN Martin. údolí Cvikov

20

4 000 000,00
133 000 000,00
47 000 000,00
600 000,00
9 600 000,00
1 320 000,00
500 000,00
1 200,00
32 600 000,00

03
06
06
06
06
06
06
06
06

46 030 000,00

06

3 900 000,00
28 300 000,00

06
06

22 000 000,00

06

350 000,00
34 098 800,00
17 300 000,00

06
06
14

6 600 000,00

14

14 000 000,00

14

19 200 000,00
12 000 000,00

14
14

550 000,00

14

550 000,00

14

685 400,00
1 140 000,00

14
14

2 000 000,00

14

1 500 000,00
260 000,00
15 974 000,00
38 000 000,00
58 000 000,00
100 000,00
110 000,00
2 435 600,00
100 000,00
5 000 000,00
170 000,00

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

-2 000 000,00

14

24 200,00
13 700 000,00

14
14
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ZZS LK – Reko a přístavba výjezd. základy ZZS LK
Liberec
58 ZZS LK – Výstavba nové výjezdové základny Turnov
59 Revitalizace dolního centra Liberce – Parkovací dům
Revitalizace dolního centra Liberce – Veget. střecha na park.
60
domě
Celkem RO č. 75/22 Vypořádání kap. 923 - Spolufinancování
EU
57

9 680 000,00

14

2 000 000,00
75 645 800,00

14
14

2 000 000,00

14

730 550 399,83

III. navyšují očekávané příjmy kraje z titulu příjmů dle dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018 – „Rekonstrukce budovy D, v souvislosti
s přenesením daňové povinnosti u některých daňových dokladů, ve výši 61.428.314,85 Kč
a zároveň navyšují výdaje kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor,
zavedením nového ukazatele Finanční vypořádání – FÚ, ve výši 61.428.314,85 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 75/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 15
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. (13) RO č. 76/22 - alokace zdrojů do rozpočtu 2022, finanční vypořádání kapitol peněžních
fondů kraje za rok 2021
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 403/22/RK
RO č. 76/22 - alokace zdrojů do rozpočtu 2022, finanční vypořádání kapitol peněžních fondů
kraje za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 76/22, kterým se:
1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 31.370.644,90 Kč,
2) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2022 o celkovou částku 31.370.644,90 Kč, z toho:
a)
b)

c)

v kapitole 925 15 – Sociální fond, odbor kancelář ředitele o částku 12.479.277,41 Kč,
v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor silničního hospodářství o celkovou částku
18.889.986,49 Kč, z toho:
- o částku 9.339.388 Kč na dofinancování schválených akcí z roku 2021 a o částku
324.729,06 Kč jako nespecifikovanou rezervu programu 6.1 – Podpora rozvoje cyklistické
dopravy,
- o částku 7.115.060 Kč na dofinancování schválených akcí z roku 2021 a o částku
2.110.809,43 Kč jako nespecifikovanou rezervu programu 6.3 – Podpora projektové
přípravy,
v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví o celkovou částku 1.381 Kč,
jako nespecifikovanou rezervu programu 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 76/22 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 16
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (14) RO č. 77/22 - alokace zdrojů do rozpočtu 2022, navýšení příjmů a výdajů – finanční
vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 404/22/RK
RO č. 77/22 - alokace zdrojů do rozpočtu 2022, navýšení příjmů a výdajů – finanční vypořádání
účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 77/22, kterým se:
1) navyšují zdroje rozpočtu kraje 2022 o celkovou částku ve výši 15.000.025,67 Kč,
z toho prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovním
účtu kraje ve výši 6.562.502,62 Kč a prostřednictvím nedaňových příjmů
ve výši 8.437.523,05 Kč,
2)

3)

navyšují výdaje rozpočtu kraje o celkovou částku 15.000.025,67 Kč, z toho:
a) v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o 780.680,62 Kč,
b)

v kapitole 916 04 - Účelové neinvestiční dotace ve školství o 6.687.400,71 Kč,

c)
d)

v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí o 7.320.079,34 Kč,
v kapitole 917 09 - Transfery, odbor zdravotnictví o 211.865,00 Kč,

upravují výdaje kapitoly 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti, bez vlivu
na rozpočet:
a) snížením rozpisového ukazatele 0653 – Dopravní obslužnost drážní o částku
2.436.237,32 Kč,
b) zavedením nového rozpisového ukazatele 027355 – Finanční vypořádání účelové dotace
ve výši 2.436.237,32 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku investic, veřejných zakázek
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 77/22 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 17
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (15) ZR-RO č. 78/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, snížení kapitoly 919 03 – Pokladní
správa a navýšení výdajů na ENERGIE u vybraných kapitol rozpočtu 2022
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Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že byly obdrženy podklady
od jednotlivých rezortů k jednotlivým částkám. Z důvodu změny dodavatele a aktuálně
vysoutěžených cen na trhu s energiemi se budou vícenáklady dle propočtu pohybovat
ve výši 45.000.000 Kč do 31. 12. 2022.
M. Půta požádal o doplnění materiálu o tabulku obsahující vyčíslení úspory.
Ing. Klíma přislíbil, že materiál bude po projednání doplněn.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 405/22/RK
ZR-RO č. 78/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa
a navýšení výdajů na ENERGIE u vybraných kapitol rozpočtu 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 78/22, kterým se
I. navyšuje zdrojová část rozpočtu kraje, v celkové výši 25.000.000 Kč, a to prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje, v úhrnné
výši 25.000.000 Kč,
II. navyšují očekávané příjmy kraje 2022 za dodávky služeb a energie,
v celkové výši 3.000.000 Kč,
III. upravují výdajové kapitoly rozpočtu kraje 2022, v celkové výši 28.000.000 Kč, z toho:
1)
2)
3)
4)

snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva na řešení
věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 19.757.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele, Provoz
Krajského úřadu Libereckého kraje – běžné provozní výdaje ve výši 9.000.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 914 15 – Působnosti, odbor kancelář ředitele, Objekt E – běžné
provozní výdaje a Objekt D – běžné provozní výdaje, v celkové výši 5.000.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace, v celkové výši 33.757.000 Kč,
v tom:
a) v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, v celkové výši 25.622.000 Kč, v tom:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, ve výši 862.000 Kč,
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, ve výši 796.000 Kč,
Střední odborná škola, Liberec, ve výši 1.494.000 Kč,
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, ve výši 7.160.000 Kč,
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, ve výši 571.000 Kč,
Střední
uměleckoprůmyslová
škola
sklářská,
Železný
Brod,
ve výši 5.431.000 Kč,
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou,
ve výši 626.000 Kč,
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad
Nisou, ve výši 229.000 Kč,
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, ve výši 480.000 Kč,
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, ve výši 1.433.000 Kč,
Gymnázium, Česká Lípa, ve výši 315.000 Kč,

23

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, ve výši
2.596.000 Kč,
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, ve výši
2.862.000 Kč,
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, ve výši 767.000 Kč,
b) v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, Domov
důchodců Rokytnice nad Jizerou, ve výši 2.703.000 Kč,
c) v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Krajská vědecká knihovna v Liberci, ve výši 2.146.000 Kč,
d) v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje ve výši 317.000 Kč a Léčebna respiračních
nemocí Cvikov, ve výši 2.969.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 78/22 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 18
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (16) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2022
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 406/22/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až únor roku 2022
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 19
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (17) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2021
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 407/22/RK
Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
24

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
souhrnnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit souhrnnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků Libereckého
kraje za rok 2021 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 20
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. (18) Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2022
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že předmětem daně z nemovitých věcí
jsou pozemky, stavby a jednotky ve vlastnictví kraje. Informoval o tom, že existuje pachtovní
smlouva na 150 pozemků. Dle informace KSS LK činní roční pachtovné 250.000 Kč.
Proběhla krátká diskuze týkající se nevyužitých pozemků na území města Ralska.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 408/22/RK
Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o podaném přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 za poplatníka Liberecký kraj
a výši vypočtené daně z nemovitých věcí na rok 2022 ve výši 534.012 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit informaci o dani z nemovitých věcí na rok 2022 jako písemnou
informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 21
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (19) Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2022
- 2023 – obce
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
a Jan Maxa, vedoucí úseku IDS IDOL a propagace, KORID LK, spol. s r. o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o smlouvy ve spolupráci
s městy Hrádek nad Nisou, Chrastava a Nový Bor.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 409/22/RK
Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2022 - 2023
- obce
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1.

2.

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
- 2023 č. OLP/580/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Hrádek nad Nisou,
IČ: 00262854, se sídlem Horní nám. 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, na základě které přispěje
město na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 291.000 Kč
za kalendářní rok;
smlouvu o spolupráci při nadstandardním zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na období roku 2022–2023 č. OLP/578/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem
Chrastava, IČ: 00262871, se sídlem náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, na základě,
které přispěje město na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou
ve výši 74.000 Kč za kalendářní rok;

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2022–2023 č. OLP/593/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Nový Bor,
IČ: 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, na základě, které přispěje město
na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 113.000 Kč v roce
2022 a 243.000 Kč v roce 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis smluv
č. OLP/578/2022, č. OLP/580/2022 a č. OLP/593/2022.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 22
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.

22. (20) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro období
od roku 2021 do roku 2029 – obec Ohrazenice, Přepeře
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dodatky ke smlouvám
o finanční spolupráci s městy Turnov a Přepeře.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 410/22/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro období od roku
2021 do roku 2029 – obec Ohrazenice, Přepeře
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro období od roku
2021 do roku 2029 č. OLP/610/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Ohrazenice,
IČ: 00275956, se sídlem Ohrazenice 81, 511 01 Turnov 1, kterým dochází ke stanovení rozsahu
výkonů a celkové výše částky v kalendářním roce 2022;
dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro období od roku
2021 do roku 2029 č. OLP/612/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Přepeře,
IČ: 00276014, se sídlem Přepeře 229, 512 61 Přepeře, kterým dochází ke stanovení rozsahu
výkonů a celkové výše částky v kalendářním roce 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/610/2020 a č. OLP/612/2020.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 23
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.
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23. (21) Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou (provozní soubor Jizerskohorská
železnice II) - smlouva s KORID LK, spol. s r o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 411/22/RK
Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou (provozní soubor Jizerskohorská železnice II)
- smlouva s KORID LK, spol. s r o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
příkazní smlouvu č. OLP/582/2022 „Projektový management projektu Zajištění dopravní obslužnosti
drážní dopravou - provozní soubor Jizerskohorská železnice II“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a společností KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, za cenu
888.000 Kč bez DPH, tj. 1.074.480 Kč včetně 21 % DPH, mimo nákladů na externí právní služby,
jejichž výše bude stanovena podle faktur vystavených poskytovatelem právních služeb
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předložení
smlouvy č. OLP/582/2022 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 24
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (22) Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif integrovaného dopravního
systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2022
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál. Uvedl, že materiál obsahuje dvě varianty,
které následně ve stručnosti představil.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se zvyšování cen tarifů a růstu cen pohonných hmot.
J. Maxa seznámil členy rady kraje se stavem cen ve Středočeském kraji, Praze a Ústeckém kraji.
Na základě uvedených skutečností Ing. Sviták jakožto předkladatel, stáhl bod z programu jednání
rady kraje.
25. (23) Jmenování člena Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 412/22/RK
Jmenování člena Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování
Rada kraje po projednání
jmenuje
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členku Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
kpt. Bc. Andreu Černou zastupující Krajské ředitelství policie Libereckého kraje.
hlasování č. 25
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
26. (24) ZR-RO č. 74/22 – úpravy v kapitolách č. 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
a 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí – žádost o individuální dotaci
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že sociální služba vzniká v Lomnici
nad Popelkou. Služba bude určena pro lidi ve věku od 15 do 30 let. Kapacita zařízení bude 8 lůžek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 413/22/RK
ZR-RO č. 74/22 – úpravy v kapitolách č. 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí a 914 05
– Působnosti, odbor sociálních věcí – žádost o individuální dotaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu-rozpočtovým opatřením č. 74/22 kterým se:
snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel
Spolufinancování kapacit sociálních služeb, kde objednavatelem je LK, ve výši
1.174.645 Kč,
b) současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, ve výši
1.174.645 Kč na spolufinancování objednaných kapacit z důvodu potřebnosti,
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Oblastní
charita Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČO: 73633755, ve výši 1.174.645 Kč na zahájení
provozu nové pobytové sociální služby,
a)

2)

se smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/542/2022 mezi Libereckým krajem a organizací Oblastní charita Jičín, Na Jihu 553,
506 01 Jičín, IČO: 73633755
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, resort sociálních věcí, předložit materiál změna
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/22 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
3)

Termín: 29. 03. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, resort sociálních věcí, podepsat po schválení dotace
a smlouvy Zastupitelstvem Libereckého kraje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/542/2022.
Termín: 06. 04. 2022
hlasování č. 26
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
27. (26) Účetní závěrky a výsledek hospodaření vybraných příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí za rok 2021
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Richter vznesl dotaz, týkající se Domu seniorů Liberec – Františkov. Požádal o odůvodnění
naplnění fondu odměn.
Reagoval na připomínku od Mgr. Richtera. Uvedl, že se převádí vše dle dohody. V dubnu bude
převeden investiční fond. Dle dohody dojde k převodu fondu rezervního, fondu odměn a investičního
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fondu.
Mgr. Šebková informovala, že další účetní uzávěrky proběhnou až v květnu 2022.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 414/22/RK
Účetní závěrky a výsledek hospodaření vybraných příspěvkových organizací resortu sociálních
věcí za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) účetní závěrku zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 131.193,41 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, ve výši 131.193,41 Kč,
2.

a)

účetní závěrku zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 5.961,33 Kč,
do rezervního fondu zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
ve výši 1.192,33 Kč a do fondu odměn zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, ve výši 4.769 Kč
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 15. 04. 2022
hlasování č. 27
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
b)

28. Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace spolku Pakli sport klub, z.s. na projekt „UEC
Mistrovství Evropy v marathonu horských kol 2022“
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o účelovou dotaci
na Mistrovství Evropy v marathonu horských kol, ve výši 1.000.000 Kč.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 415/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace spolku Pakli sport klub, z.s. na projekt „UEC
Mistrovství Evropy v marathonu horských kol 2022“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1.000.000 Kč,
které má charakter podpory de minimis, žadateli Pakli sport klub, z.s., IČO: 70226130,
se sídlem Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí, na projekt „UEC Mistrovství
Evropy v marathonu horských kol 2022“, číslo akce 04812530000,
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se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/361/2022
uzavírané mezi Libereckým krajem a žadatelem Pakli sport klub, z.s., IČO: 70226130
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál s názvem Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace spolku
Pakli sport klub, z.s., na projekt „UEC Mistrovství Evropy v marathonu horských kol 2022“ na
jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 28
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
2.

29. Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací projektům ze Seznamu významných akcí
podporovaných Libereckým krajem v oblasti tělovýchovy a sportu
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 416/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací projektům ze Seznamu významných akcí
podporovaných Libereckým krajem v oblasti tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které nemá charakter
podpory de minimis, a uzavřením víceleté smlouvy s příjemci:
a) NORTH BIKE CLUB, spolek se sídlem Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO: 06438407, projekt „Dětský MTB CUP“, číslo akce 0487620000, dotace do výše
600.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 150.000 Kč; rok
2023 – splátka do výše 150.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 150.000 Kč, rok
2025 – splátka do výše 150.000 Kč,
b) Sportuj po Česku, z. s. se sídlem Bratří Čapků 874/1, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 06860907, projekt „Prima Cup – Harrachov“, číslo akce 04812550000, dotace
do výše 800.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2023
– splátka do výše 200.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 200.000 Kč, rok 2025 – splátka
do výše 200.000 Kč,
c)

d)

e)

Nadační fond severočeských olympioniků se sídlem Souběžná 2763/15, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO: 28740297, projekt „Humanitární a sociální podpora olympioniků“, číslo
akce 04807600000, dotace do výše 400.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka
do výše 100.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše 100.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše
100.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše 100.000 Kč,
Cesta za snem, z. s. se sídlem José Matího 269, 160 00 Praha 6, IČO: 22712950, projekt
„Handy cyklo Maraton“, číslo akce 0480590000, dotace do výše 400.000 Kč rozložená
do splátek: rok 2022 – splátka do výše 100.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše
100.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 100.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše
100.000 Kč,
TJ Doksy z. s. se sídlem Bezdězská 260, 472 01 Doksy, IČO: 00525693, projekt „EURO
HRY Doksy 2022–2024“, číslo akce 04805890000, dotace do výše 400.000 Kč rozložená
do splátek: rok 2022 – splátka do výše 100.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše
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2.

100.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 100.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše
100.000 Kč,
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které má charakter podpory
de minimis, a uzavřením víceleté smlouvy s příjemci:
a)

b)

c)

Liberecký tenisový klub, z. s. se sídlem Fibichova 1377/8, 460 01 Liberec, IČO: 44224087,
projekt „Mezinárodní turnaj Svijany Open 2022–2024“, číslo akce 04807570000, dotace
do výše 1.200.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 300.000 Kč;
rok 2023 – splátka do výše 300.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 300.000 Kč, rok
2025 – splátka do výše 300.000 Kč,

d)

Macha Lake, z. s., se sídlem Pražská 992, 472 01 Doksy, IČO: 06519598, projekt
„Mezinárodní ITF turnaj žen v tenise Macha Lake Open“, číslo akce 04807590000, dotace
do výše 800.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 200.000 Kč; rok
2023 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 200.000 Kč, rok 2025
– splátka do výše 200.000 Kč,
Pakli sport klub, z. s. se sídlem Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČO: 70226130, projekt „International MTB marathon Lužickými horami,“ číslo akce
04804710000, dotace do výše 600.000 Kč rozložená do splátek: rok 2023 – splátka do výše
200.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 200.000 Kč, rok 2025 – splátka
do výše 200.000 Kč,
TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s. se sídlem U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO: 14864991, projekt „Jablonecká hala“, číslo akce 04806970000, dotace do výše
1.000.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 250.000 Kč; rok
2023 – splátka do výše 250.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 250.000 Kč, rok
2025 – splátka do výše 250.000 Kč

e)

f)

g)

3.

AC Turnov, z. s. Skálova 207, 511 01 Turnov, IČO: 00527271, projekt „Memoriál Ludvíka
Daňka – mezinárodní atletický mítink,“ číslo akce 04804700000, dotace do výše
2.000.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 500.000 Kč; rok 2023
– splátka do výše 500.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 500.000 Kč, rok 2025 – splátka
do výše 500.000 Kč,
Revelations z. s. se sídlem B. Němcové 3663/16, 466 04 Jablonec nad Nisou,
IČO: 02202808, projekt „JBC 4X Revelations – závod světového poháru ve fourcrossu
horských kol“, číslo akce 04807580000, dotace do výše 800.000 Kč rozložená do splátek:
rok 2022 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2024
– splátka do výše 200.000 Kč, rok 2025 – splátka do výše 200.000 Kč,

Autoklub Bohemia Sport v AČR p.s. se sídlem Labe 184, 468 22 Malá Skála,
IČO: 75057930, projekt „Rally Bohemia“, číslo akce 04807610000, dotace do výše
1.200.000 Kč rozložená do splátek: rok 2022 – splátka do výše 300.000 Kč; rok 2023
– splátka do výše 300.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 300.000 Kč, rok 2025 – splátka
do výše 300.000 Kč,

se zněním vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
Individuální dotace 2022 - 2025

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací projektům ze Seznamu
významných akcí podporovaných Libereckým krajem v oblasti tělovýchovy a sportu k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
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hlasování č. 29
pro 7
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

30. ZR-RO č. 71/22 – rozhodnutí o poskytnutí dotace subjektu Krajská organizace ČUS
Libereckého kraje na projekt Nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje za r. 2021
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 417/22/RK
ZR-RO č. 71/22 – rozhodnutí o poskytnutí dotace subjektu Krajská organizace ČUS
Libereckého kraje na projekt Nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje za r. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 71/21, kterým se upravují kapitoly 914 04
– Působnosti a 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, rozpočtu
Libereckého kraje následovně:

2.

1.1 snižuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 914 04 – Působnosti/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 250.000 Kč, a to snížením
ukazatele číslo akce 0487170000 – Sportovec roku Libereckého kraje ve výši 250.000 Kč,
1.2 navyšuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 917 04 – Transfery/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zavedením nového specifického ukazatele číslo
akce 04812900000 - Sportovec roku Libereckého kraje, v celkové výši 250.000 Kč,
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace Krajské organizaci ČUS Libereckého kraje,
se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5, IČO 70927383, na projekt „Sportovec roku
Libereckého kraje“ do výše 250.000 Kč,

se zněním smlouvy č. OLP/540/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a Krajskou organizací ČUS Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 71/21 – rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti sportu k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 30
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
3.

31. ZR-RO č. 72/22 – úprava kapitoly 917 04 – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Princová uvedla, že Liberecký kraj podporuje tyto školy formou individuální dotace, kdy
je na každého žáka zařazeného do programu poskytnuto 5.000 Kč.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 418/22/RK
ZR-RO č. 72/22 – úprava kapitoly 917 04 – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální
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Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 72/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 1.135.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly:
A. snížení ukazatele: číslo akce 04800880000 – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 1.135.000 Kč,
B. zavedení nových specifických ukazatelů:
a) číslo akce 04812955490 s názvem Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 85.000 Kč,
b) číslo akce 04812964467 s názvem Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 25.000 Kč,
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

číslo akce 04812972302 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou
– Loučná, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 50.000 Kč,
číslo akce 04812982497 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres
Liberec – příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 85.000 Kč,
číslo akce 04812995424 s názvem Základní škola a základní škola speciální Lomnice
nad Popelkou, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 20.000 Kč,
číslo akce 04813002452 s názvem Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 15.000 Kč,
číslo akce 04813012494 s názvem Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 5.000 Kč,
číslo akce 04813025449 s názvem Základní škola praktická a speciální Semily,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 25.000 Kč,
číslo akce 04813034478 s názvem Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru 104,
okres Česká Lípa, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 15.000 Kč,
číslo akce 04813042314 s názvem Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 65.000 Kč,
číslo akce 04813055492 s názvem Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 85.000 Kč,
číslo akce 04813062329 s názvem Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí,
příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 65.000 Kč,
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m) číslo akce 04813072310 s názvem Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 205.000 Kč,
n) číslo akce 04813084479 s názvem Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká
Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 370.000 Kč,
číslo akce 04813095479 s názvem Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 20.000 Kč,
s termínem realizace akcí od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022 u výše uvedených příspěvkových
organizací,
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace pro:
o)

2.
3.

a)

b)

4.

Základní školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizaci, IČ: 72742038, se sídlem Orlí
140/7, 460 01 Liberec, na akci číslo 04813072310 Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 205.000 Kč,
Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679,
příspěvkovou organizaci, IČ: 70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa,
na akci číslo 04813084479 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 370.000 Kč,

se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a) č. OLP/543/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací,
IČ: 72742038, se sídlem Orlí 140/7, 460 01 Liberec,
b) č. OLP/544/2022 mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou
a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací, IČ:70982228,
se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa,

rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 560.000 Kč pro:

Název projektu
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu

Žadatel
Mateřská škola
a Základní
škola Sluníčko
Turnov,
příspěvková
organizace
Základní škola
a Mateřská
škola Mírová
81, Mimoň,
příspěvková
organizace
Základní škola
a Mateřská
škola, Hrádek
nad Nisou Loučná,
příspěvková
organizace

IČO

Sídlo

Výše
dotace

Účel projektu

Název
parametru

Kosmonautů
1641, 511 01
71173854 Turnov

Částka bude použita
na pomůcky
(výtvarné, výukové
– např. na jejich
počet
výrobu – suché zipy, podpořenýc
85.000 laminovací fólie).
h žáků

Měrná
Hodnota
jednotka parametru

osoba

17

Mírová 81,
471 24
48282545 Mimoň

Částka bude použita
pro rehabilitaci a
relaxaci žáků na
podporu vzdělávání,
na výtvarné potřeby,
drobný materiál a
25.000 sportovní náčiní

počet
podpořenýc
h dětí a žáků osoba

5

Hartavská
220, 463 34
Hrádek nad
70983127 Nisou

Částka bude použita
na nákup
didaktických,
kompenzačních
50.000 pomůcek.

Počet
podpořenýc
h osob

34

osoba

10
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Základní škola
speciální

Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální

Název projektu
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu

Základní škola
a Mateřská
škola,
Raspenava,
okres Liberec příspěvková
organizace

Žadatel
Základní škola
a základní škola
speciální
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace

Fučíkova
430, 463 61
72744189 Raspenava

IČO

Sídlo

Částka bude použita
na nákup
kompenzačních
pomůcek smyslové,
rehabilitační
pomůcky, výpočetní
techniku pro žáky
vřazené do základní
85.000 školy speciální.

Výše
dotace

Účel projektu

počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba

Název
parametru

Měrná
Hodnota
jednotka parametru

17

Školní
náměstí
1000, 512 51
Lomnice nad
72742372 Popelkou

Částka bude použita
na nákup materiálu,
energií a zboží pro
tvorbu pracovních
listů a pomůcek při
20.000 výuce.

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba

4

Základní škola
Český Dub,
okres Liberec,
příspěvková
organizace

Komenského
46, 463 43
70695261 Český Dub

Částka bude použita
na nákup výukového
softwaru pro rozvoj
matematiky a
komunikačních
15.000 dovedností.

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba

3

Základní škola
Nové Město
pod Smrkem,
příspěvková
organizace

Tylova 694,
463 65 Nové
Město pod
72741996 Smrkem

Částka bude použita
na pořízení
5.000 pomůckek.

počet
podpořenýc
h žáků

osoba

1

Jizerská 564,
513 01
70188408 Semily

Částka bude použita
na pomůcky,
doplnění třídy
vhodným nábytkem
pro dítě na vozíku,
hudební a rytmicko
25.000 melodické nástroje.

Počet
podpořenýc
h dětí a
studentů

osoba

5

Částka bude použita
na nákup
didaktických
pomůcek a
výukového
15.000 materiálu.

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba

3

počet
podpořenýc
h žáků

osoba

13

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba

17

Základní škola
praktická a
speciální
Semily,
příspěvková
organizace

Základní škola
praktická, Nový
Bor, náměstí
Míru 104, okres
Česká Lípa,
nám. Míru
příspěvková
104, 473 01
organizace
70975191 Nový Bor
Základní škola
speciální,
Frýdlant, okres
Liberec,
příspěvková
organizace

Husova 784,
464 01
46745751 Frýdlant

Základní škola
Turnov,
Zborovská 519,
příspěvková
organizace

Zborovská
519, 511 01
71294180 Turnov

Částka bude použita
na nákup výukových
a kompenzačních
pomůcek pro těžce
65.000 postižené žáky.
Částka bude použita
na učební pomůcky
a vybavení pro
výuku žáků
zařazených do ZŠ
85.000 speciální

35
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Základní škola
speciální

Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální
Systémová
podpora
vzdělávaní žáků
zařazených do
vzdělávacího
programu
Základní škola
speciální

Základní škola,
Komenského,
Jablonné v
Podještědí,
příspěvková
organizace

Komenského
453, 471 25
Jablonné v
71294171 Podještědí

Částka bude použita
na nákup učebních
pomůcek, učebního
materiálu a školního
65.000 nábytku.

Počet
podpořenýc
h žáků

osoba

13

Základní škola,
Rokytnice nad
Jizerou,
příspěvková
organizace

Dolní
Rokytnice
172, 512 44
Rokytnice
70910600 nad Jizerou

Částka bude použita
na nákup učebních
pomůcek a
20.000 výukových softwarů.

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků,
studentů

osoba

4

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 72/22 Zastupitelstvem
Libereckého kraje,
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příspěvkovými organizacemi
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 72/22 a poskytnutí
dotace pro Základní školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizaci, a Základní školu,
Praktickou školu a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizaci,
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smluv
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 72/22 Zastupitelstvem Libereckého kraje.
hlasování č. 31
pro 7
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0

byl přijat

32. ZR-RO č. 79/22 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Princová sdělila, že se jedná o Program volnočasových aktivit, Specifickou primární prevenci
rizikového chování a Podporu kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 419/22/RK
ZR-RO č. 79/22 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Školství a mládež
Rada kraje po projednání

36
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souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 79/22, kterým se upravují výdaje kapitoly
926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši
3.276.747 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1.1 program č. 4.1 Program volnočasových aktivit:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 2.153.495 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 2.337.000 Kč,
1.2 program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 803.360 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 695.760 Kč,
1.3 program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 319.892 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 243.987 Kč,
2.

s poskytnutím účelových dotací v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, které nemají
charakter podpory de minimis, do celkové výše 3.276.747 Kč, z toho:

Mgr. Pavel
Bernát

Letní zážitkové
kurzy pro
3.
RATAB, z.s.
mládež a rodiče s
dětmi
Obnova a
doplnění
vybavení pro
zajištění běžné
4. činnosti
turistického
oddílu Orion
(tábory, výpravy
a schůzky).
Dětská televize
5.
Liberec 2022

Spolek Jicarilla

Filmový klub
Liberec, z.s.

IČO

46747303
88555828

Pobytový tábor
2.
2022

Spolek RAK

22845861

Letní dětský
1. tábor „Osadníci
na Blatech“

ŽADATEL:

26536633

NÁZEV
PROJEKTU:

65635698

Pořad. číslo

2.1 v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit v úhrnném objemu 2.337.000 Kč níže
uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu:

dotace do
výše v Kč

40.000

32.000

40.000

28.000

40.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Termín
realizace

18,18

11.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

70

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

32

1.1. 31.10.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

1.2. 31.8.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

25

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

35

34,78

23,53

23,73

25,62

37

Výstupy parametrů
účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

Volnočasové
10. aktivity mládeže
- kaskadéři -film

SHIDOKAN
INTERNATION
AL CZECH
REPUBLIC z.s.

TJ SOKOL
VLČEK KTERÝ
11.
Roprachtice,spol
NEKOUŠE
ek

Semínko
12. Knížka žije 2022
země,z.s.

Hýbeme se pro
13.
radost

Rozhýbej se
14. bojovým
uměním

Mateřské
centrum V
Podzámčí, z.s.

Tenshin Shoden
Ryu, z.s.

Letní dětský
Aldebaran15. tábor AldebaranLDT,z.s.
LDT, z.s.

IČO

44223854
22848151
49864653
49294555
08785856

Základní škola a
mateřská škola
Kamenický
Šenovská smeč
8.
Šenov, nám.
6. ročník
Míru 616,
příspěvková
organizace
Podkrkonošská
Podkrkonošská
společnost přátel
9. společnost v roce dětí zdravotně
2022
postižených
Semily, z.s.

45598126

SPORTOVNÍ
Táborová činnost
KLUB NOVÝ
2022
BOR, z. s.

22881735

7.

VČAS z.s.

10812474

6. Cesta Afrikou

ŽADATEL:

65650310

NÁZEV
PROJEKTU:

26552591

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

40.000

24.000

20.000

40.000

38.000

36.000

40.000

40.000

35.000

40.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

22,22

27,27

50,00

23,67

48,72

47,37

69,44

68,97

22,88

23,53

38

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

25.1. 31.10.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

měrná
jednotka

hodnota
par.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

90

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

23

Dob trvání
aktivit

Dny
včetně
nocí

17

1.5. 22.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

50

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

34

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

40

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

11.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

1.2. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

50

1.2. 31.10.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

Vdechni život
19.
stavebnici

„Volnočasové
20. aktivity v
Ralsku“

IČO

75112655
09454896

Dětský tábor
18.
Pleskoťáček

Podještědský
zájmový spolek

Pleskoťáček z.s.

08716188

Keramika
Kampelička 17.
dětské kroužky
keramiky

Asociace TOM
ČR, TOM 19115
Máci

Motyčkovic
klika z.s.

Město Ralsko

70983224

S tomíkama do
23.
přírody.

Asociace TOM
ČR, TOM 1007
Chippewa

Prožitkové
hudebně tvořivé
24. workshopy Muzikorelaxace
s pohybem

Spolek přátel
hudby Jablonec
n/N, z.s.

Dramacentrum
Bezejména, z.s.

06810942

Dramacentrum
25.
mládeži

66111358

Pobytové tábory
22. pořádané DDM
Drak

Dům dětí a
mládeže DRAK,
Žitavská ul. 260,
Hrádek nad
Nisou, okres
Liberec,
příspěvková
organizace

71193472

Asociace TOM
Tomíci v kraji 21.
ČR, TOM 19197
Dakoti v akci VI.
Dakoti

22675281

Setkání
turistických
16. oddílů mládeže
Libereckého
kraje

ŽADATEL:

00831514

NÁZEV
PROJEKTU:

75050005

Pořad. číslo
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dotace do
výše v Kč

20.000

28.000

40.000

34.000

40.000

40.000

40.000

40.000

21.000

40.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

1.4. 30.6.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

70

64,07

1.1. 16.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

31

26,67

1.4. 30.9.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

56

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

51

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

35

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

28,57

1.2. 31.10.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

29,94

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

52

1.3. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

52

48,78

68,00

32,05

29,94

67,74

69,44

39

Letní tábory
turistického
31.
oddílu Lesní
Moudrost

Středisko
volného času
Sluníčko
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace

Přátelé TOLMU
z.s.

Podpora
volnočasových
32. aktivit ve
Frýdlantu v roce
2022

Základní škola,
Základní
umělecká škola a
Mateřská škola,
Frýdlant, okres
Liberec,
příspěvková
organizace

Polytechnické
33.
aktivity

Mateřská škola
Jilemnice,
příspěvková
organizace

Náruč dětem
34.
2022

IČO

15043771

Podpora aktivit
Spolek pro
29. Klubu zvídavých rozvoj nadání
dětí
dětí, z. s.

Senzační
30.
prázdniny

04307267
70698112

Junák - český
skaut, středisko
Varta Semily, z.
s.

Centrum pro
rodinu Náruč,z.ú.

08207011

Letní skautský
28.
tábor

00854859

Volnočasové
aktivity

Základní škola a
Mateřská škola
Mříčná,
příspěvková
organizace

09034897

27.

Rodinné centrum
Klubíčko, z.s.

63154617

Tvoříme s
26.
Klubíčkem

ŽADATEL:

71011170

NÁZEV
PROJEKTU:

70155097

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

28.000

28.000

40.000

20.000

40.000

40.000

34.000

39.000

40.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

40

70,00

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

30

49,50

1.3. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

23

2.5. 30.11.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

120

účastníci

osoba

70

1.3. 1.9.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

loď

ks

1

materiál

ks

100

big shot

ks

1

70,00

69,69

23,53

16,00

68,00

69,01

69,93

40

1.2. 30.11.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

1.3. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

160

Materiální
36. vybavení pro
pohybové hry

IČO

Pro šikovné ruce
39.
a úsměv dětí

Centrum
Mateřídouška,
z.s.

Polytechnika je
40.
zábava 2

Vzdělávací
centrum Turnov,
o.p.s.

Vodní záchranná
služba ČČK
Jablonec nad
Nisou, pobočný
spolek

Z Jablonného až
43. na Oravu:
Spojení v tanci

Centrum svaté
Zdislavy, z.s.

Obnova
vybavení pro
44.
skautskou
činnost

Junák - český
skaut, středisko
Stopa Liberec, z.
s.

00483371

Tělovýchovná
jednota
Lokomotiva
Liberec I, z.s.

64668584

Zlepšení
podmínek
41. všeobecné
průpravy dětí a
mládeže
Aktivity pro
mládež za Vodní
záchrannou
42.
službu ČČK
Jablonec nad
Nisou

22772006

Letní tábor
PROFIT 2022

46749861

38.

26004674

OS PROFIT, z.s.

64668592

Kundrátová Eva

26626357

DĚTSKÉ
KURZY
37. VAŘENÍ HRAVĚ
ZDRAVĚ

Středisko
volného času
Žlutá ponorka
Turnov,
příspěvková
organizace
Základní škola
Tanvald,
Sportovní 576,
příspěvková
organizace

00855022

Dobrodružně
35. kreativní tábor
Orel 2022

ŽADATEL:

43257089

NÁZEV
PROJEKTU:

72600110

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

30.000

20.000

40.000

40.000

20.000

40.000

40.000

40.000

22.000

28.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

7.2. 30.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

33

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

29,41

1.7. 30.9.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

49,79

1.2. 31.8.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

51

1.9. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

32

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

120

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

51

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

25

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

225

21,43

50,00

29,41

55,94

41,67

23,53

23,06

29,91

41

Mozaikové
45.
tábory 2022

Středisko
volného času
Mozaika Železný
Brod,
příspěvková
organizace

IČO

Plachtové stěny
48.
na jídelnu

Pionýr, z. s. Pionýrská
skupina Tužíňáci

Sportovní
Sportovní
50. fotbalový tábor
městečko, z.s.
2022 v Zákupech

Zajištění
celoroční
53.
činnosti skautů z
Liberce

Junák - český
skaut, středisko
Mustang Liberec,
z. s.

Rozvoj
54. pohybových
dovedností dětí

ZVONEK, z.s.

15045480

Junák - český
skaut, středisko
Štika Turnov,
z.s.

46749896

Junák - český
skaut, středisko
52.
Štika Turnov Komunitní stan

04460618

Přespávačky ve
51.
Smetance

Dům dětí a
mládeže
"Smetanka"
Nový Bor, okres
Česká Lípa,
příspěvková
organizace

46750401

Junák - český
Flotila Liberec - skaut, přístav
49.
celoroční činnost Flotila Liberec
z.s.

46748725

HraLES, z. s.

01554913

Přírodní kroužek
47. pro děti spolku
HraLES

07767722

ZAzemí, z.s.

68974698

Malí farmáři a
46.
pěstitelé

ŽADATEL:

75125439

NÁZEV
PROJEKTU:

03080994

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

40.000

40.000

40.000

20.000

40.000

36.000

40.000

20.000

40.000

25.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

1.4. 31.10.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

45

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

30,30

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

38,46

1.2. 31.8.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

100

29,85

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

42

26,47

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

32

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

150

1.1. 30.11.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

51

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

31

11,11

69,44

29,76

50,00

29,85

64,83

42

Celoroční
Junák – český
podpora aktivit a
57.
skaut, středisko
zkvalitnění
Doksy, z. s.
zázemí

Tvořivá
logopedie z.s.

Tančíme s
61.
Alymirkou

Mirka Jínová

62. Tábory 2022

Junák - český
skaut, středisko
Řetěz Česká
Lípa, z. s.

Výtvarné kurzy
63.
A-Z

Lenka Rajská

Volnočasové
aktivity v
64.
Liberecké
Sudbury škole

Spolek pro
rozvoj
svobodného
vzdělávání

Zážitkový letní
65.
tábor 2022

Statek, z. s.

69292001
06563953

Logopedické
60.
kroužky

86735993

Pionýr, z. s. Pionýrská
skupina
Objevitelé

44225059

Letní tábory
turistického
59.
oddílu
Objevitelů

49109341

Jizerka Semily,
z.s.

05306540

Letní pěvecké
58.
soustředění

22685227

Materiální
56. zajištění pro
jezdecký výcvik

00485128

Statek Veberovi
z.s.

09515542

Folklorní soubor
Nisanka, z.s.

62237161

Celoroční
činnost
55. přípravky
Folklorního
souboru Nisanka

ŽADATEL:

IČO

NÁZEV
PROJEKTU:

60254319

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

23.000

36.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

20.000

38.000

40.000

20.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

21

39,56

1.2. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

40

29,41

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

75

1.8. 30.9.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

145

3.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

98

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

1.4. 31.8.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

116

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

51

1.9. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

51

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

40

28,75

22,22

29,63

14,78

40,00

66,67

49,35

29,41

10,58

43

IČO

ŽADATEL:

KLUB
PATHFINDER
z.s.

Volnočasové
aktivity s
67.
Radovánkou
2022

Asociace TOM
ČR, TOM 20507
Radovánka
Liberec

Vybavení
68. pionýrské
skupiny

Pionýr z. s. Pionýrská
skupina Výři

Zkvalitnění
výtvarných
69.
kurzů pro děti

ATELIÉR
TUBA z.ú.

09667130

62939211

Zkvalitňování
podmínek pro
66.
konání letních
táborů

09849807

NÁZEV
PROJEKTU:

68983590

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

40.000

34.000

20.000

20.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

67,99

1.1. 30.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

80

40,00

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

51

21.2. –
30.6.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

32,79

35,09

2.

3.

Komplexní
program
specifické
primární
prevence 2022

Prevence na ZŠ
náměstí Míru
Nový Bor 2022

Základní škola a
Mateřská škola
Velké Hamry,
příspěvková
organizace

Základní škola
Český Dub,
okres Liberec,
příspěvková
organizace

Základní škola
Nový Bor,
náměstí Míru
128, okres Česká
Lípa,
příspěvková
organizace

IČO

72743557

ZŠ Velké Hamry
- Bezpečná škola

ŽADATEL:

70695261

1.

NÁZEV
PROJEKTU:

68430132

Pořad. číslo

2.2 v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování v úhrnném objemu
695.760 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu:
Podíl LK na
celkových
dotace do způsobilých
výše v Kč:
výdajích
projektu v
%

23.600

30.000

22.500

29,65

46,15

49,41

44

Výstupy parametrů
Termín
realizace

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

účel

název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

osoba

270

cyklus
aktivit

celoroč
ní

osoba

300

kurz

výjezdn
ía
celoroč
ní

žák

250

Specifická
primární prevence
rizikového chování časová
náročnost
projektu

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

Specifická
primární prevence
rizikového chování časová
náročnost
projektu

Prevence sociálně
patologických jevů
u žáků naší školy,
budování
počet
pozitivních vztahů
podpořených
ve třídě
žáků
(předcházení riziku
šikany) a navázání
na projekty z
předchozích let.

5.

Primární
prevence na ZŠ
ve Stráži pod
Ralskem

Primární
prevence na ZŠ
Špičák

IČO

Základní škola,
Liberec,
Ještědská 354/88,
příspěvková
organizace

72743212

Základní škola a
mateřská škola,
Stráž pod
Ralskem,
příspěvková
organizace

Základní škola,
Česká Lípa, 28.
října 2733,
příspěvková
organizace

8.

Program
prevence
rizikového
chování

Základní Škola
Liberec Vratislavice nad
Nisou,
příspěvková
organizace

9.

Základní škola,
Primární
Liberec, ul. 5.
prevence na ZŠ 5. května 64/49,
května
příspěvková
organizace

7.

30.000

30.000

30.000

30.000

42,13

60,00

50,00

40,00

Výstupy parametrů
Termín
realizace

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

1. 9. 2022–
31. 12. 2022

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

46746145

Základní škola,
Liberec,
Dobiášova 851/5,
příspěvková
organizace

Podíl LK na
celkových
dotace do způsobilých
výše v Kč:
výdajích
projektu v
%

30.000

54,67

3. 1. 2022–
31. 12. 2022

65642376

Prevence
rizikového
chování, aneb
společně to
dokážeme

68975147

6.

Prevence u nás
stále hraje prim
IV

ŽADATEL:

46750088

4.

NÁZEV
PROJEKTU:

46750045

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

30.000

69,77

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

45

účel

měrná
jednotka

hodnota
par.

osoba

450

osoba

205

osoba

25

osoba

50

kus

4

přednáš
ka worksh
op

15

třídnické
hodiny

počet

15

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

osoba

450

časová
náročnost
projektu

kurz

celoroč
ně

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

350

osoba

250

název par.

počet
Specifická
podpořených
primární prevence
dětí, žáků a
rizikového chování
studentů

Specifická
primární prevence
rizikového chování

Specifická
prevence
rizikového
chování. Cílem je
pokračovat v práci
se žáky u kterých
se projevily
důsledky
koronavirové
nákazy a distanční
formy práce.
Připomenout jim
faktory rizikového
chování, poučit je
o možnostech
prevence i
případné nápravy.
Specifická
primární prevence
rizikového chování
na Základní škole
Liberec Dobiášova,
podpora realizace
komplexního
programu
specifické primární
prevence a
intervence
poskytované v
rámci školní
docházky.

realizace
preventivních
programů
adaptační
pobyt
zdravověda
nákup
materiálu
preventivní
program pro
třídu

Specifická
primární prevence

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

NÁZEV
PROJEKTU:

Základní škola,
Liberec,
Vrchlického
262/17,
příspěvková
organizace

Primární
13. prevence na ZŠ
Česká

Základní škola,
Liberec, Česká
354, příspěvková
organizace

osoba

250

30.000

69,77

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

250

27.660

69,95

3. 1. 2022–
31. 12. 2022

velikost
Specifická
zasažené
primární prevence
primární
rizikového chování
skupiny

osoba

291

30.000

69,77

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

250

osoba

390

kurz

celoroč
ní

osoba

250

68974639

58,33

21.000

70,00

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

72743034

28.000

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

počet
podpořených
dětí, žáků a
Specifická
primární prevence studentů
rizikového chování časová
náročnost
projektu
Specifická
primární prevence
rizikového chování
- naplnění
minimálního
preventivního
velikost
programu
zasažené
(spolupráce s o.p.s. cílové
Maják a Advaita - skupiny
poskytovatelé
certifikovaných
programů v oblasti
primární
prevence).

15.500

44,93

1. 2. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

200

856118

855049

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

Základní škola,
Liberec,
Sokolovská 328,
příspěvková
organizace

Společně v
bezpečí 4

hodnota
par.

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Program
prevence
15.
rizikového
chování

17.

měrná
jednotka

69,77

Základní škola
Turnov, Žižkova
518, příspěvková
organizace

Základní škola
Jablonec nad
Nisou - Mšeno,
Mozartova 24,
příspěvková
organizace
Základní škola
Rovensko pod
Troskami,
příspěvková
organizace

název par.

30.000

Komplexní
program prevence
14.
na ZŠ Turnov,
Žižkova

Programy
primární
16.
prevence na ZŠ
Mozartova

účel

72741554

Program
prevence
12.
rizikového
chování

Termín
realizace

65635612

Primární
11. prevence na ZŠ
Barvířská

Základní škola a
Mateřská škola
Barvířská,
Liberec,
příspěvková
organizace

Výstupy parametrů

46746757

Primární
10. prevence na ZŠ
Husova

Základní škola s
rozšířenou
výukou jazyků,
Liberec, Husova
142/44,
příspěvková
organizace

Podíl LK na
celkových
dotace do způsobilých
výše v Kč:
výdajích
projektu v
%

64040364

ŽADATEL:

IČO

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

21.000

70,00

15. 2. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

145

46

IČO

49864653
25022342

Primární
20. prevence ZŠ
Jestřebí

Euroškola Česká
Lípa střední
odborná škola
s.r.o.
Základní škola a
Mateřská škola
Jestřebí,
příspěvková
organizace

72744171

Poznávejme se
19.
navzájem 2022

Základní škola a
mateřská škola,
Kamenický
Šenov, náměstí
Míru 616,
příspěvková
organizace

Základní škola a
Mateřská škola
Jdi dál!" Mníšek, okres
21. program primární
Liberec,
prevence
příspěvková
organizace

30.000

30.000

30.000

17.000

30.000

Základní škola a
Mateřská škola,
Stráž nad Nisou,
příspěvková
organizace

70695539

Školení žáků v
oblasti specifické
primární
23.
prevence
rizikového
chování
Prevence
rizikového
24. chování v ZŠ
Křižany Žibřidice

Křesťanská
základní škola a
mateřská škola J.
A. Komenského

Podíl LK na
celkových
dotace do způsobilých
výše v Kč:
výdajích
projektu v
%

19.500

Základní škola
Křižany Žibřidice, okres
Liberec

70695083

Jsme spolu prevence vzniku
22.
šikany v
kolektivu

72742399

Primární
prevence na ZŠ a
18.
MŠ Kamenický
Šenov

ŽADATEL:

44223897

NÁZEV
PROJEKTU:

14.000

Základní škola
Plavy, okres
Jablonec nad
25. Motýl Plavy 2022
Nisou příspěvková
organizace

72744162

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

25.000

50,00

25,00

68,42

69,25

56,48

65,00

70,00

59,52
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Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

název par.

1. 9. 2022–
30. 11. 2022

počet
Specifická
podpořených
primární prevence
dětí, žáků a
rizikového chování
studentů

1. 8. 2022–
31. 10. 2022

počet
podpořených
dětí, žáků a
Specifická
primární prevence studentů
rizikového chování časová
náročnost
projektu

1. 2. 2022–
31. 12. 2022

1. 2. 2022–
31. 12. 2022

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

1. 2. 2022–
30. 9. 2022

počet
Specifická
podpořených
primární prevence
dětí, žáků a
rizikového chování
studentů
počet
podpořených
dětí, žáků a
Specifická
primární prevence studentů
rizikového chování časová
náročnost
projektu
počet
podpořených
žáků
Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování pedagogů
časová
náročnost
projektu
Primární prevence besedy
rizikového chování
žáků 2. - 9. třídy
školení

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

počet
podpořených
Specifická
žáků
primární prevence
časová
rizikového chování
náročnost
projektu

měrná
jednotka

hodnota
par.

osoba

41

osoba

50

kurz

výjezdn
í

osoba

140

osoba

135

kurz

celoroč
ní

žáci

120

pedago
gové

10

kurz

celoroč
ní

hodiny

20

žáci

150

osoba

50

osoba

40

kurz

výjezdn
í

Společně to
zvládneme
26. (Adaptační kurz
pro žáky 6.
ročníku)

Základní škola a
mateřská škola
Desná, okres
Jablonec nad
Nisou,
příspěvková
organizace

Digitální
27.
wellbeing

Základní škola,
Česká Lípa,
Šluknovská
2904,
příspěvková
organizace

IČO

ŽADATEL:

70982597

NÁZEV
PROJEKTU:

48283070

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
Podíl LK na
celkových
dotace do způsobilých
výše v Kč:
výdajích
projektu v
%

25.000

16.000

62,50

66,67

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

osoba

22

osoba

220

2. 5. 2022–
14. 11. 2022

Specifická primární
prevence rizikového
chování. Adaptační
kurzy jsou
příležitostí, jak
hravou formou posílit
vztahy v kolektivu.
Programy jsou
zacíleny na vzájemné
poznání žáků mezi
sebou a také vytvořit
pozitivní vazby s
novými třídním
učitelem.

1. 4. 2022–
30. 11. 2022

počet
podpořených
dětí, žáků a
Specifická
primární prevence studentů
rizikového chování časová
náročnost
projektu

kurz

jednorá
zový

Základní škola
Český Dub, okres
Liberec,
příspěvková
organizace

2.

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro
žáka s
podpůrným
opatřením

Základní škola a
Mateřská škola,
Hrádek nad
Nisou - Loučná,
příspěvková
organizace

3.

ZŠ U Soudu pořízení přístroje
Neurofeedback

Základní škola,
Liberec, U Soudu
369/8,
příspěvková
organizace

IČO

70695261

Masážní křeslo
Profimedica
(kompenzační
pomůcka) pro
žáky se
speciálními
vzdělávacími
potřebami

ŽADATEL:

70983127

1.

NÁZEV
PROJEKTU:

72743131

Pořad. číslo

2.3 v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
v úhrnném objemu 243.987 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu:

dotace do
výše v
Kč:

48.987

35.00

70.000

Podíl LK
na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu
v%

69,99

69,81

58,33

48

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

Podpora
1. 1. 2022– kompenzačních
31. 12. 2022 pomůcek pro žáky s
podpůrnými opatřeními
Pořízení
kompenzačních
pomůcek pro chlapce
se středně těžkým až
těžkým mentálním
1. 1. 2022– postižením s těžkou,
31. 12. 2022 všepronikající, sociální
a komunikační
poruchou autistického
spektra. Chlapec 1.
třídy s nárokem na 5.
stupeň PO.
Podpora
kompenzačních
1. 4. 2022– pomůcek pro žáka s
23. 12. 2022 podpůrnými opatřeními
pořízením přístroje
Neurofeedback

název par.

hod
měrná
nota
jednotka
par.

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba

1

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba

1

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků
a studentů

osoba

1

NÁZEV
PROJEKTU:

ŽADATEL:

IČO

5.

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro
žáky s
podpůrnými
opatřeními

Základní škola
Lidická, Hrádek
nad Nisou,
Školní ul. 325,
okres Liberec,
příspěvková
organizace

3.

70983003

4.

ZŠ U Soudu Neurofeedback
SW a
příslušenství

Základní škola,
Liberec, U Soudu
369/8,
příspěvková
organizace

72743131

Pořad. číslo

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022

dotace do
výše v
Kč:

Podíl LK
na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu
v%

70.000

20.000

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

název par.

hod
měrná
nota
jednotka
par.

63,64

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáka s
1. 4. 2022–
podpůrnými opatřeními
23. 12. 2022
pořízením SW a
příslušenství k přístroji
Neurofeedback

Počet
podpořenýc
h dětí, žáků,
studentů

osoba

1

66,67

Podpora
1. 1. 2022– kompenzačních
31. 12. 2022 pomůcek pro žáky s
podpůrnými opatřeními

Počet
podpořenýc
h žáků

osoba

1

s neposkytnutím dotace z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, a to:
3.1 v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit níže uvedeným žadatelům
na projekt/aktivitu:
ŽADATEL

sídlo

IČO

NÁZEV PROJEKTU

důvod vyřazení

60252880

Obnova a doplnění
vybavení pro zajištění
běžné skautské činnosti
(tábory, výpravy a
schůzky).

Žádost nebyla podána v termínu,
uvedeném ve Vyhlášení programu.

Rodinné centrum Maják, z.
s.
Tanvald

26533570

Cesta lesem pohádek
2022

Náplň projektu nesouvisí se
zvoleným programem.

Děti ráje železnice, z. s.

09062742

Víkendové akce pro děti
a mládež

Asociace malých debrujárů
České republiky, spolek, U
Olšavy 2453 688 01
Uherský
Uherský Brod
Brod

46271066

Činnost Českolipského
KMD v roce 2022

Lusatia consort

Cvikov

27049035

Celoroční zahraniční
koncertní činnost

V rozpočtu projektu jsou uvedeny
investiční výdaje.
Požadovaná dotace není v limitu
minimální přípustné výše dotace,
žádost neobsahuje povinnou přílohu
a nebyl dodržen účel projektu dle
požadavků Vyhlášení programu.
Žádost nebyla doručena způsobem,
uvedeným ve Vyhlášení programu
(chyběla tištěná verze).

Taneční skupina Tutti
Frutti z.s.

Česká Lípa

05106451

Letní taneční soustředění Žadatel nespadá do okruhu
mládeže
způsobilých žadatelů.

Základní škola Košťálov,
příspěvková organizace

Košťálov

70156565

Volnočasové aktivity

Spolek rodičů a přátel ZŠ
Montessori Liberec

Liberec 1

03523861

Montessori klub pro
starší žáky

Junák – český skaut,
středisko Jablonec nad
Nisou, z. s.

Jablonec
nad Nisou 5

Liberec

49

Žádost nebyla podána v termínu,
uvedeném ve Vyhlášení programu.
Žádost nebyla podána v termínu,
uvedeném ve Vyhlášení programu,
žádost neobsahuje vyplněnou
povinnou přílohu dle Vyhlášení
programu.

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
Česká tábornická unie Liberec
OSADA JIZERA Ochránci VIII - Dolní
Jizerský hor
Hanychov

70693617

Obnova dožilého
táborového vybavení
2022

Žádost neobsahuje povinnou přílohu
"Úplný výpis z registru skutečných
majitelů".

3.2 v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování níže uvedenému
žadateli na projekt/aktivitu:
ŽADATEL
Základní škola Turnov,
Skálova 600, příspěvková
organizace
Základní škola Lidická,
Hrádek nad Nisou, Školní
ul. 325, okres Liberec,
příspěvková organizace

sídlo

IČO

NÁZEV PROJEKTU
Zlepšování klimatu třídy
prostřednictvím
sociomapování II

Skálova 600,
51101 Turnov

854794

Školní 325,
46334 Hrádek
nad Nisou

7098300 Vandalství – neškodná
3
zábava, nebo trestní čin

důvod vyřazení
Nezpůsobilé náklady (investice).
Žádost neobsahuje povinnou přílohu
dle Vyhlášení programu (Minimální
preventivní program aktuální ve
šk. roce 2021/2022).

3.3 v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
níže uvedenému žadateli na projekt/aktivitu:
ŽADATEL

sídlo

Základní škola a Mateřská
škola Mříčná, příspěvková
organizace

4.

Mříčná 191,
51202 Mříčná

IČO

NÁZEV PROJEKTU

70698112 Kompenzační pomůcky

důvod vyřazení
Chybně vyplněná příloha č. 2
žádosti (Míra postižení dítěte, žáka
nebo studenta s ohledem na SVP –
neshoduje se s doporučením
poradny).

s neposkytnutím dotace z důvodu nedosažení minimálního bodového hodnocení v programu
č. 4.1 Program volnočasových aktivit níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
ŽADATEL

sídlo

IČO

NÁZEV PROJEKTU

Obec Chuchelna

Chuchelna

Vybavení prostor sportovního
00275760 kroužku

Klub lodních modelářů Admiral p.s.

Jablonec nad
Nisou

64669092 MLADÍ MODELÁŘI

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková
organizace

Liberec

71294511 Rozvíjíme talenty II

Základní škola Vysoké nad Jizerou, příspěvková
organizace

Vysoké nad
Jizerou

72743646 Polytechnický kroužek

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola,
Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

Česká Lípa

70982228 Aktivní využití volného času

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou,
Podhorská 49, příspěvková organizace

Jablonec nad
Nisou

Mateřská škola "V zahradě" Liberec, Žitavská 122/68,
příspěvková organizace
Liberec

75122294 Expedice Jablonec II.
Podpora informatického myšlení
a polytechnického vzdělávání u
dětí předškolního věku a dětí
66113334 nadaných

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Hodkovice nad Mohelkou

Celoroční kroužek mladých
00482544 rybářů 2022

Hodkovice nad
Mohelkou
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Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou,
příspěvková organizace

Stráž nad Nisou

70695539 Staročeský strážský jarmark

Základní škola Křižany - Žibřidice, okres Liberec

Křižany

70695083 Čtení nás baví

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou Loučná, příspěvková organizace

Hrádek nad
Nisou

70983127 Kresli, zpívej, hýbej se a objevuj

Sdružení TULIPAN, z.s.

Liberec

Volnočas dětem po Tulipansku
26672472 2022

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Školství a mládež, 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární
prevence rizikového chování a 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými
opatřeními, pro potřeby resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, v roce
2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/22 – úprava kapitoly 926 04
a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež,
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 32
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
5.

33. ZR-RO č. 79/22 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 420/22/RK
RO č. ZR-RO č. 79/22 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření číslo 70/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 55.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04807220000 Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb v oblasti vzdělávání a školství v průběhu roku o částku 55.000 Kč,
2.

zavedení nových specifických ukazatelů, v celkové výši 55.000 Kč, a to:
2.1 číslo akce 04812910000: Sportovní klub JEŠTĚD – LEKI CUP 2022 ve výši 20.000 Kč,
2.2 číslo akce 04812920000: Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s. – 18. ročník Dne
dětí se zdravotním postižením ve výši 10.000 Kč,
2.3 číslo akce 04812930000: Vojan Höfer – Wild Grizzly překážkový běh pro pejskaře
ve výši 15.000 Kč,
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2.4 číslo akce 04812940000: SK Zásada z.s. – MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ZÁVODECH
PSÍCH SPŘEŽENÍ SPRINT 2022 ve výši 10.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají charakter
de minimis, příjemcům:

Žadatel

IČO/rok
narození

Sídlo

Sportovní
klub JEŠTĚD

64040577

Ovocná 157/2,
46006 Liberec
VI-Rochlice

Sdružení
tělesně
postižených
Česká Lípa,
o.p.s.

02107538

Školní 2213, 470
01 Česká Lípa

SK Zásada
z.s.

43254292

Zásada 344,
46825 Zásada

Název projektu

Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/
hodnota

1.
lyžařské
závody/den/2
2.
aktivní
účastníci/počet
osob/120
LEKI CUP
3.
nákup
2022 - Ještěd
tyčí pro stavbu
tratě/ks/80
4.
nákup
medailí/ks/88
5.
nákup
pohárů/ks/36
1.
doba
konání akce/den/1
18. ročník Dne 2.
nákup
dětí se
cen
zdravotním
a odměn/akce/1
postižením
3.
zajištění
dopravy/počet
autobusů/1

Termín
realizace
projektu

Účel projektu

Náklady
celkem
v Kč

Dotace do
výše
v Kč

1.10.2021 –
28.2.2022

Realizace
lyžařských
závodů LEKI
– CUP ve
Skiareálu
Ještěd

65.000

20.000

3.6.2022

Den dětí se
zdravotním
postižením

70.000

10.000

465.500

15.000

10.000

10.000

Wild Grizzly
překážkový
běh pro
pejskaře

Výroba medailí pro
závodníky/počet
ks/120

1.1.17.12.2022

MISTROVST
VÍ
REPUBLIKY
V
ZÁVODECH
PSÍCH
SPŘEŽENÍ
SPRINT 2022

Technické
vybavení tratě,
značení/počet dní,
akce/3, 1

11. – 13. 2.
2022

Výroba
medailí pro
závodníky
překážkovéh
o běhu s
pejsky.
Realizace
MISTROVS
TVÍ
REPUBLIK
YV
ZÁVODECH
PSÍCH
SPŘEŽENÍ
SPRINT
2022,
zajištění
údržby a
značení tratě.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a příjemci dotace poskytnuté v rámci osobních záštit přijatých
členy Rady Libereckého kraje
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánu kraje
a zajistit předložení předmětných smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
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Termín: 31. 05. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 70/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 33
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
34. (35) RO č. 81/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – odvody
na MŠMT
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 421/22/RK
RO č. 81/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – odvody
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 81/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 46.760 Kč, jedná se o vratku
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za porušení rozpočtové kázně a vratku finančních
prostředků z minulých let v rámci finančního vypořádání dotací roku 2021 – Fond solidarity EU,
současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 46.760 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 81/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 34
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
35. (36) Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti tělovýchovy a sportu
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 422/22/RK
Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
s bydlištěm
na projekt
„Triatlonová sezóna 2022“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánu kraje.
Termín: 30. 04. 2022
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hlasování č. 35
pro 7
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

36. (37) Žádost o grant "Environmentální výuka v oblasti ochrany ovzduší“ – Střední
zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o partnerský projekt.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 423/22/RK
Žádost o grant "Environmentální výuka v oblasti ochrany ovzduší“ – Střední zdravotnická
škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s účastí Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy, Česká Lípa, příspěvková organizace,
jako partnera projektu v rámci žádosti o grant pod názvem "Environmentální výuka v oblasti ochrany
ovzduší“, který předkládá Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola
Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, do programu „Vzdělávání“ Fondů EHP 2014 – 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitelku příspěvkové organizace o schválení zapojení školy
jako partnera projektu.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 36
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
37. (38) Žádost grant „Za odbornými dovednostmi a zkušenostmi do zemí EU“ – Integrovaná
střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 424/22/RK
Žádost o grant „Za odbornými dovednostmi a zkušenostmi do zemí EU“ – Integrovaná střední
škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předložením Žádosti o grant pod názvem „Za odbornými dovednostmi a zkušenostmi do zemí EU“
Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvkovou organizací,
do programu Erasmus+, Výzvy 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitelku příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 37
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
38. (39) Jmenování ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace
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Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Informovala členy rady kraje o tom,
že vybraná uchazečka nebude schopna vykonávat funkci ředitelky organizace a odstoupila. Požádala
o opravu usnesení, kdy nebude nejmenována žádná z uchazeček s tím, že bude znovu vyhlášeno
konkurzní řízení.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 425/22/RK
Jmenování ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
výsledek konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily,
Nad Školami 480, příspěvková organizace,
rozhoduje
nejmenovat ani jednu z uchazeček, které se zúčastnily konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky
Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace dne 8. 3. 2022,
vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily,
Nad Školami 480, příspěvková 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, příspěvková organizace,
Termín: 30. 04. 2022
b) informovat Radu Libereckého kraje o výsledku konkurzu,
Termín: 30. 06. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení textu vyhlášeného
konkurzního řízení k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 38
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
39. (40) Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
p. o. – schválení nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Sdělila, že náklady za energii si hradí
nájemce sám v plné výši.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 426/22/RK
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. – schválení
nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s pronájmem části nemovitého majetku svěřeného Střední škole strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, se sídlem Truhlářská 360/3, Liberec
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2.

II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČO 00526517, na stavbě – budově č. p. 358, která je součástí
pozemku p. č. 85/3, vše v k. ú. Dolní Hanychov, v obci Liberec, zapsáno na LV č. 467, vedeném
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, a to části střechy
o výměře 24 m2 pro umístění a provozování technologie pro zajištění sítí a poskytování služby
elektronických komunikací na dobu určitou do 31. 3. 2032 společnosti CETIN a.s.,
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063,
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvkovou organizací, se sídlem Truhlářská 360/3, Liberec II-Nové
Město, 460 01 Liberec, IČO 00526517, a CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 39
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
40. (41) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 427/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím:
a) finančních darů:
1. ve výši 9.959 Kč na nákup učebních pomůcek a zařízení pro výuku žáků od společnosti
Život dětem, o.p.s., se sídlem Koclířova 771, 198 00 Praha 14, IČ: 70105031, do vlastnictví
příspěvkové organizace Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace, IČ: 60252758,
2.

3.

4.

ve výši 150.000 Kč na zajištění individuální a logopedické péče pro klienty dětského
domova od společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10,
IČ: 25702556, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,
ve výši 3.000 Kč na náklady spojené s akcí „Rozloučení s žáky končících ročníků“
od společnosti Killich s.r.o., se sídlem Lužecká 350, 464 01 Raspenava, IČ: 25493558,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999,
příspěvková organizace, IČ: 46746862,
ve výši 10.000 Kč na nákup výtvarných pomůcek, pomůcek pro rozvoj jemné motoriky
a pomůcek pro výrobu dekorací do prostor školy od společnosti KODAP Jablonec, s.r.o.,
se sídlem Podhorská 710/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25002554, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace, IČ: 46746862,
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5.

6.

b)

části dědictví ve výši 317.450,11 Kč určeného na studentská stipendia, do vlastnictví
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
v celkové výši 57.500 Kč na kurzovné, dres, pomůcky na výuku, ubytování, stravné,
zdravotní pomůcky a operaci ústní dutiny pro tři klienty dětského domova od společnosti
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., se sídlem Lojovická 797/20, 142 00 Praha – Libuš,
IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov
3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105,

věcných darů:
1. zátěžového koberce do učebny č. 10 v hodnotě 21.655 Kč a 16 ks disků
SSD 500GB Samsung do PC učebny v hodnotě 28.784 Kč, celkem tedy v hodnotě
50.439 Kč od Obecně prospěšné společnosti Gymnázium Jablonec n. N., se sídlem
U Balvanu 764/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25400355, do vlastnictví příspěvkové
organizace Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace,
IČ: 60252758,
2. 1 ks mikrovlnné trouby Electrolux, 1 ks horkovzdušné trouby Electrolux, 1 ks varné desky
indukční Electrolux, 1 ks chladničky s mrazákem Electrolux, 1 ks myčky nádobí
Electrolux, 1 ks digestoře Electrolux, 1 ks dřezu s odkapávačem a 1 ks vodovodní dřezové
baterie, v celkové hodnotě 65.000 Kč pro potřeby dětského domova od Vladimíra Polcara,
fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Českolipská 1134/29,
276 01 Mělník, IČ: 87513153, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá
– Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
3.

40 ks polštářů, 40 ks dek a 40 ks matracových chráničů, v celkové hodnotě 48.800 Kč
pro děti z dětského domova od Kamýk Daunen s.r.o., se sídlem Kamýk nad Vltavou 179,
262 63 Kamýk nad Vltavou, IČ: 25691104, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský
domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,

sušičky prádla, 5 ks lednic, 3 ks praček a 3 ks vysavačů, v celkové hodnotě 79.280 Kč
pro potřeby školy od složky BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, se sídlem
Bucharova 1423/6, 158 00 Praha – Stodůlky, IČ: 27371948, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková
organizace, IČ: 14451018,
nadačních příspěvků:
4.

c)

1.

2.

ve výši 104.000 Kč na náklady spojené s projektem Comenius (odpolední doučování
pro děti z dětského domova) od Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2,
110 00 Praha 1, IČ: 28514319, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
ve výši 50.000 Kč na úhradu volnočasových aktivit dětí z dětského domova od Nadačního
fondu JUDr. Jiřího Charváta, se sídlem Zbraslavice 394, 285 21 Zbraslavice, IČ: 03385850,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami
480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,

d) příslibu nadačního daru:
ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s ubytováním, kroužky a dopravou pro klientku dětského
domova od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 25419790,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková
organizace, IČ: 46748105
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 04. 2022
hlasování č. 40
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
41. (42) RO č. 95/22 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního školství
územních samosprávných celků roku 2022
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 428/22/RK
RO č. 95/22 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního školství územních
samosprávných celků roku 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 95/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové i výdajové
části o neinvestiční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v celkové výši
609.149.730 Kč na financování škol a školských zařízení zřízených krajem a obcemi v roce 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 95/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 41
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
42. (43) Zahájení výběrového řízení VZMR „Vybudování plynové přípojky II.“ Základní
školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 429/22/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Vybudování plynové přípojky II.“ Základní školou
a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování plynové
přípojky II.“ Základní školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková
organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
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hlasování č. 42
pro 7
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

proti

0

Termín: 31. 03. 2022
zdržel se
0

byl přijat

43. (44) Zahájení výběrového řízení VZMR „Výmalba vnitřních prostor školy 3“ Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Liberec, Kostelní 9, p. o.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Princová uvedla, že výběrové řízení je vypsáno již po třetí.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 430/22/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Výmalba vnitřních prostor školy 3“ Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Liberec, Kostelní 9, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výmalba vnitřních prostor
školy 3“ Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Liberec,
Kostelní 9, příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 43
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
44. (99) Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2020/2021
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 431/22/RK
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2020/2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2020/2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2020/2021 Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 44
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
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45. (100) Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Střední průmyslové školy, Česká
Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 432/22/RK
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Střední průmyslové školy, Česká Lípa,
Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační
technologie ze 136 na 272, střední škole, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola,
Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, a to s účinností k 1. 9. 2022,
b)

označení oboru 78-42-M/01 Technické lyceum za dobíhající, střední škole, jejíž činnost
vykonává Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
a to s účinností k 1. 9. 2022

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změnu zápisu v údajích Střední průmyslové školy,
Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, vedených v rejstříku škol a školských zařízení.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 45
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
46. (45) Vyhlášení programu č. 2. 2 Dotačního fondu LK – Regionální inovační program
– oblast podpory regionální rozvoj
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o standardní bod. Regionální
inovační program je vyhlašován odborem regionálního rozvoje evropských projektů od roku 2011.
Od roku 2018 v podobě inovačních, startovacích a technologických voucherů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 433/22/RK
Vyhlášení programu č. 2. 2 Dotačního fondu LK – Regionální inovační program – oblast
podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.2 „Regionální inovační program “ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.700.000 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
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kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.2 „Regionální inovační program“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, k projednání a ke schválení.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 46
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Mgr. Tulpa.
47. (46) RO č. 84/22 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, zapojení účelové dotace
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o 5 zálohovou platbu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 434/22/RK
RO č. 84/22 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, zapojení účelové dotace
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 84/22, kterým se:
a) navyšují příjmy kraje z titulu přijaté zálohové platby účelové dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy k projektu "Smart Akcelerator II Libereckého kraje", o celkovou částku
4.760.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů, projekt "Smart Akcelerator II Libereckého kraje", o celkovou částku
4.760.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 84/22 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 47
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Mgr. Tulpa.
b)

48. (47) RO č. 85/22 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že jsou podporovány další dva projekty
z Technické univerzity v Liberci.
Mgr. Otta informoval, že výzva na asistenční vouchery v lednu 2022 skončila. Jedná se o projekty
podporující vědu a výzkum.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 435/22/RK
RO č. 85/22 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 85/22, kterým se upravují specifické ukazatele ve výdajové kapitole
923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, v úhrnné výši
404.215,80 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“ ve výši
404.215,80 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů ve výdajové kapitole
923 02 – Spolufinancování EU v souhrnné výši 404.215,80 Kč,
souhlasí
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“, program Asistenční vouchery Libereckého kraje, v úhrnné výši
404.215,80 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
Příjemce dotace/ žadatel

Technická univerzita v Liberci

Právní forma

Vysoká škola

IČO

46747885

Název projektu

Příprava projektové žádosti do výzvy Horizon
Europe – Excellence Hubs

Účel projektu

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

Název projektového záměru

Přeshraniční
spolupráce
inovačních
ekosystémů v oblasti adaptace na změnu
klimatu v urbanizovaném prostředí

Účel projektového záměru

Významně podpořit vědeckou excelenci
a přeshraniční spolupráci inovačních
ekosystémů z České republiky a Maďarska
v oblasti eliminace negativních dopadů
klimatických změn na urbanizované prostředí
a infrastrukturu.

Parametry projektu

Projektová žádost – 1x

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

323.748

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

85

Dotace v maximální výši (Kč)

275.185,80

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1. 1. 2022 - 15. 3. 2022

Veřejná podpora

Registr de minimis
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Příjemce dotace/ žadatel

Technická univerzita v Liberci

Právní forma

Vysoká škola

IČO

46747885

Název projektu

Příprava projektové žádosti do výzvy Národní
centra kompetence – Průmyslový 3D tisk

Účel projektu

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

Název projektového záměru

Národní
centrum
pro průmyslový 3D tisk

Účel projektového záměru

Významně podpořit a posílit dlouhodobou
spolupráci mezi výzkumnou a aplikační
sférou
v rámci
Libereckého
kraje
ale i s významným přesahem mimo něj. Jako
hlavní téma tohoto centra je průmyslový 3D
tisk polymerních materiálů s důrazem
na podporu ekologicky a energeticky
účinnější výroby, přístup typu „od kolébky
ke kolébce“, efektivního využití surovin
a jejich recyklace, využití odpadních
přírodních a syntetických materiálů.

Parametry projektu

Projektová žádost – 1x

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

151.800

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

85

Dotace v maximální výši (Kč)

129.030

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1. 2. 2022 – 6. 4. 2022

Veřejná podpora

Registr de minimis

kompetence

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu
„Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, program Asistenční vouchery Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými příjemci
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 85/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.
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2.

Termín: 29. 03. 2022
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
a) poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,

Termín: 29. 03. 2022
b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace ke schválení.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 48
pro 6
proti
0
zdržel se
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Mgr. Tulpa.

byl přijat

49. (48) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Revitalizace zeleně v areálu
Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o.“
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 436/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domova
důchodců Sloup v Čechách, p. o.“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domova
důchodců Sloup v Čechách, p. o.“ vydaným Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, na základě, kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci
z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 do výše 392.380,97 Kč a na základě,
kterého dochází k úpravě termínů souvisejících s realizací a administrací projektu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit dodržení podmínek v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 30. 06. 2024
hlasování č. 49
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
50. (49) ZR-RO č. 88/22 – zapojení vratek dotací a úpravy specifických ukazatelů v kapitole
926 02 - Dotační fond
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 437/22/RK
ZR-RO č. 88/22 – zapojení vratek dotací a úpravy specifických ukazatelů v kapitole
926 02 - Dotační fond
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 88/22, kterým se:
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1.

2.

navyšují příjmy rozpočtu kraje z titulu vratek finančních prostředků z vypořádání poskytnutých
dotací na realizaci projektů z Dotačního fondu Libereckého kraje, v celkové výši
634.743,20 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 926 02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, v celkové výši 634.743,20 Kč, a to:
navýšením nespecifikovaných rezerv programu 2.1 Programu obnovy venkova, o částku
630.000 Kč,
b) navýšením nespecifikovaných rezerv programu 2.5 Program na podporu regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel, o částku 4.743,20 Kč,
upravují specifické ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, v celkové výši 80.263,50 Kč a to:
a)

3.

a)

b)

snížením vybraných specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů program 2.1 Program obnovy venkova z titulu
úspory ukončeného vyúčtovaného projektu, ve výši 70.471,70 Kč a program 2.5 Program
na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel z titulu úspory ukončeného
vyúčtovaného projektu ve výši 9.791,80 Kč,
navýšením nerozepsaných rezerv programu 2.1 Program obnovy venkova o částku
70.471,70 Kč a programu 2.5 Program na podporu regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel ve výši 9.791,80 Kč v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova předložit změnu rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 88/22 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 50
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
51. (50) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
činnosti Místních akčních skupin v Libereckém kraji
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o standardní bod,
který je předkládán každý rok. Dochází k rozdělení částky 900.000 Kč celkem 9 místním akčním
skupinám. Každé MAS, jejíž sídlo se nachází na území Libereckého kraje, je navržena dotace ve výši
120.000 Kč. Ostatním MAS, jejichž sídlo se nachází na území jiného kraje a do Libereckého kraje
zasahují pouze částečně, je schválena dotace ve výši 60.000 Kč.
Proběhla krátká diskuze týkající se MAS se sídlem na území jiného kraje a dotací od jiných krajů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 438/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti
Místních akčních skupin v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnné výši 900.000 Kč, níže
uvedeným Místním akčním skupinám do výše:
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Příjemce dotace/ žadatel

IČ

LAG Podralsko z.s.

26663015

MAS Brána do Českého ráje z.s.

27045757

MAS „Přiďte pobejt!“ z.s.

26661675

MAS Achát z.s.

27011721

Rozvoj Tanvaldska z.s.

26988607

MAS Frýdlantsko, z.s.

26982773

Místní akční skupina Podještědí,
z.s.
Obecně prospěšná společnost pro
Český ráj
MAS Český sever, z.s.

26660016

Název projektu
Podpora činnosti kanceláře
LAG Podralsko
Podpora MAS Brána do
Českého ráje 2022
Podpora činnosti MAS „Přiďte
pobejt!“ z. s. na rok 2022 osobní náklady, výdaje na
nákup služeb, materiálu,
drobného majetku
Podpora činnosti MAS Achát
z.s. 2022 - provozní náklady
kanceláře
Podpora činnosti Rozvoj
Tanvaldska 2022
Rozvoj činnosti MAS
Frýdlantsko
Podpora činnosti MAS
Podještědí, z.s.
Podpora činnosti OPS pro
Český ráj
Podpora činnosti MAS Český
sever – mzdové výdaje

25988417
26983303

Dotace v
maximální výši
(Kč)
120.000
60.000
120.000

120.000

120.000
120.000
120.000
60.000
60.000

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
1. č. OLP/545/2022 na projekt „Podpora činnosti kanceláře LAG Podralsko“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a LAG Podralsko z.s., Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky, IČ: 26663015,
2.

3.

4.

5.

6.
7.

č. OLP/546/2022 na projekt „Podpora MAS Brána do Českého ráje 2022“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a MAS Brána do Českého ráje, z.s., Dukelské náměstí 39,
509 01 Nová Paka, IČ: 27045757,
č. OLP/547/2022 na projekt „Podpora činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na rok 2022 - osobní
náklady, výdaje na nákup služeb, materiálu, drobného majetku“ uzavíranou mezi Libereckým
krajem a MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Roztocká 500, 514 01 Jilemnice, IČ: 26661675,
č. OLP/548/2022 na projekt „Podpora činnosti MAS Achát z.s. 2022 - provozní náklady
kanceláře“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a MAS Achát z.s., Jenišovice 12,
468 33 Jenišovice, IČ: 27011721,
č. OLP/549/2022 na projekt „Podpora činnosti Rozvoj Tanvaldska 2022“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Rozvoj Tanvaldska z.s., Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Jiřetín
pod Bukovou, IČ: 26988607,
č. OLP/550/2022 na projekt „Rozvoj činnosti MAS Frýdlantsko“ uzavíranou mezi Libereckým
krajem a MAS Frýdlantsko, z.s., Děkanská 74, 464 01 Frýdlant, IČ: 26982773,
č. OLP/551/2022 na projekt „Podpora činnosti MAS Podještědí, z.s.“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Místní akční skupina Podještědí, z. s., Nám. B. Smetany 10,
463 43 Český Dub, IČ: 26660016,
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8.

9.

č. OLP/552/2022 na projekt „Podpora činnosti OPS pro Český ráj“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, Předměstská 286,
507 43 Sobotka, IČ: 25988417,
č. OLP/553/2022 na projekt „Podpora činnosti MAS Český sever – mzdové výdaje“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf,
IČ: 26983303

a ukládá
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 rozpočtu Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 51
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
52. (51) Žádost o změnu projektu z programu 2.5 Dotačního fondu LK – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel – Martin Skalník
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že počet veletrhů zůstal, došlo pouze
ke změně místa konání.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 439/22/RK
Žádost o změnu projektu z programu 2.5 Dotačního fondu LK – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel – Martin Skalník
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Martina Skalníka, DiS.,
IČ: 05751675, o zrušení a změnu závazného parametru projektu a prodloužení termínu
ukončení realizace projektu „MASK Gear – marketingové a komunikační zázemí značky 2“,
na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 397/21/ZK ze dne 21. 9. 2021,
souhlasí
1. se zrušením závazného parametru „Účast na veletrhu v Olomouci – ks - 1“, změnou původního
parametru „Účast na veletrzích v Praze – ks - 2“ na nový „Účast na veletrhu/akci – ks - 3“,
s prodloužením termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022
a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2022
na 19. 2. 2023 u projektu „MASK Gear – marketingové a komunikační zázemí značky 2“,
2. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3421/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Martinem Skalníkem, DiS., se sídlem
IČ: 05751675, a Libereckým krajem, jehož předmětem je zrušení
a změna závazného parametru projektu a změna termínu ukončení projektu a předložení
závěrečného vyúčtování projektu „MASK Gear – marketingové a komunikační zázemí značky
2“
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a ke schválení.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 52
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
53. (52) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu – Domov důchodců
Velké Hamry, p. o.“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se technických parametrů a výbavy automobilu.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 440/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu – Domov důchodců Velké
Hamry, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu – Domov důchodců Velké
Hamry, p. o.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1) komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2) hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Lenka Těšínská, projektová manažerka,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Mgr. Čestmír Skrbek, ředitel Domova důchodců Velké Hamry, p. o.,
náhradník Bc. Ludmila Roučková, ekonomka Domova důchodců Velké Hamry, p. o.,
schvaluje
1. text výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
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2.

závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/527/2022

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 53
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
54. (53) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu – Domov a Centrum
denních služeb Jablonec n. N.“
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 441/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu – Domov a Centrum denních
služeb Jablonec n. N.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu – Domov a Centrum denních
služeb Jablonec n. N.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1) komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Ing. Barbora Plischková, projektová manažerka,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
PhDr. Lenka Kadlecová LL.M., MBA, ředitelka příspěvkové organizace Domov a Centrum
denních služeb Jablonec n. N.,
náhradník Věra Šenfeldová, zástupce ředitelky příspěvkové organizace Domov a Centrum
denních služeb Jablonec n. N.,
schvaluje
2)
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1.

text výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,

2.

závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/573/2022 v obou variantách

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 54
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (54) Změna v projektu v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dodatek ke smlouvě,
jehož předmětem je změna nového otopného zařízení.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 442/22/RK
Změna v projektu v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1774/2021, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
nového otopného zařízení, změna procentního podílu dotace z 75 % na 80 %, maximální výše dotace
95.000 Kč se nemění
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat schválený dodatek.
Termín: 15. 04. 2022
hlasování č. 55
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (55) Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“, plná moc a závazek
předfinancování
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Otta uvedl, že projekt je již na nové období. Bude možné podporovat pouze nízkopříjmové
domácnosti. Předpokládají se výdaje do výše 100.000.000 Kč. Žádosti od fyzických osob mohou být
přijaty nejdéle do 31. 8. 2022.
Proběhla krátká diskuze týkající se vyhodnocení výzev.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 443/22/RK
Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“, plná moc a závazek předfinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
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předložení projektové žádosti projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ do 1. výzvy
Programu Životní prostředí 2021 – 2027, specifického cíle 2.1, opatření 1.2.3, výměna
nevyhovujících spalovacích zdrojů na pevná paliva – výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti,
souhlasí
1) s předpokládaným předfinancováním projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“
do výše 100.000.000 Kč v roce 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z 1. výzvy „Programu Životního prostředí 2021–2027“,
2) se zmocněním Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, k zastupování
Libereckého kraje při veškerých právních jednání, v rámci projektu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji IV. Zejména, nikoliv však výlučně, je oprávněn uzavírat smlouvy
o poskytnutí účelové dotace s konečnými uživateli, včetně dodatků k nim a dohod o jejich
zrušení, podepisovat monitorovací zprávy vč. udržitelnosti a žádosti o proplacení výdajů, jednat
v plném rozsahu za kraj při veřejnosprávních kontrolách těchto projektů, zejména podepisovat
Protokol o kontrole, vzdávat se nároků a podávat námitky proti Protokolu o kontrole
a dále činit veškerá právní jednání v rámci těchto projektů plynoucí ze zákona č. 250/2000 Sb.,
zejména podepisovat výzvu k provedení opatření k nápravě a výzvu k vrácení dotace a sdělení
o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a)

b)

předložit projektovou žádost projektu do 1. výzvy „Programu Životního prostředí 2021
– 2027“, specifického cíle 2.1, opatření 1.2.3, výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů
na pevná paliva – výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti,
Termín: 15. 04. 2022
předložit závazek předpokládaného předfinancování projektu zastupitelstvu kraje
ke schválení,

Termín: 29. 03. 2022
c) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
v případě jeho schválení řídícím orgánem programu Životní prostředí,
Termín: 31. 12. 2031
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/31/2022
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 56
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (56) RO č. 91/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU – 8 projektových záměrů
na přípravu fotovoltaických elektráren
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že se jedná o 6 škol, domov důchodců
a budovu D v KÚLK.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 444/22/RK
RO č. 91/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU – 8 projektových záměrů
na přípravu fotovoltaických elektráren
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Rada kraje po projednání
schvaluje
I. projektové záměry:
1) „FVE – SPŠT Jablonec nad Nisou, Belgická 4852“,
2)
3)
4)

„FVE – SOŠ Liberec, Jablonecká 999“,
„FVE – SZŠ a SOŠ, Česká Lípa“,
„FVE – ZŠ a MŠ logopedická, Liberec“,

5)
6)

„FVE – Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou“,
„FVE – Obchodní akademie Česká Lípa“,

7)
8)

„FVE – SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská“,
„FVE – KÚLK budova D“,

II. rozpočtové opatření č. 91/22, kterým se:
1)
2)
a)
b)
c)

snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 5.500.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku celkem o částku 5.500.000 Kč, z toho:
na přípravu projektu „FVE – SPŠT Jablonec nad Nisou, Belgická 4852“, celkem
o 500.000 Kč,
na přípravu projektu „FVE – SOŠ Liberec, Jablonecká 999“, celkem o 500.000 Kč,
na přípravu projektu „FVE – SZŠ a SOŠ, Česká Lípa“, celkem o 1.000.000 Kč,

d)
e)

na přípravu projektu „FVE – ZŠ a MŠ logopedická, Liberec“, celkem o 1.000.000 Kč,
na přípravu projektu „FVE – Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou“, celkem
o 500.000 Kč,

f)
g)

na přípravu projektu „FVE – Obchodní akademie Česká Lípa“, celkem o 500.000 Kč,
na přípravu projektu „FVE – SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská“, celkem
o 1.000.000 Kč,
na přípravu projektu „FVE – KÚLK budova D“, celkem o 500.000 Kč

h)

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 91/22 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci,
Termín: 29. 03. 2022
2) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit variantní řešení
pro jednotlivé projektové záměry.
hlasování č. 57

pro

8

proti

0

Termín: 30. 09. 2022
zdržel se
0

byl přijat

58. (57) RO č. 89/22 – úpravy v kapitole 923 – Spolufinancování EU – Závazek spolufinancování
projektu Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily
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Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že se jedná o první projekt připravovaný
do nového programového období 2021–2027.
Mgr. Otta uvedl, že materiál obsahuje i vizualizaci objektu.
Mgr. Tulpa informoval, že objekt bude vytápěn plynem.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se způsobu vytápění objektu.
Na základě diskuze požádal M. Půta o úpravu projektové dokumentace na vytápění tepelným
čerpadlem. Požádal Ing. Miklíka o zpracování materiálu, kdy vytápění ve všech nových projektech
bude řešeno tepelným čerpadlem. Případně tak učinit u již rozjednaných projektů, tedy nahradit
vytápění plynem za tepelná čerpadla. Materiál pak předložit k projednání členům rady kraje.
Mgr. Otta přislíbil po projednání opravu materiálu.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 445/22/RK
RO č. 89/22 – úpravy v kapitole 923 – Spolufinancování EU – Závazek spolufinancování
projektu Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) předložení projektové žádosti projektu „Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o.,
lokalita Na Vinici, Semily“ do připravované výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu 2021 - 2027,
2) rozpočtové opatření č. 89/22, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o 1.000.000 Kč,
a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku na přípravu projektu „Transformace Služby sociální péče
TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Transformace Služby sociální
péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“, do výše 65.194.987 Kč a jeho rozložením
v letech 2018 - 2029,
s předpokládaným předfinancováním projektu „Transformace Služby sociální péče TEREZA,
p. o., lokalita Na Vinici, Semily“ Libereckým krajem, do výše 67.805.013 Kč a jeho rozložením
v letech 2022 - 2024
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
b)

a)

b)

předložit projektovou žádost projektu „Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o.,
lokalita Na Vinici, Semily“ do připravované výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu 2021 - 2027,
Termín: 31. 12. 2022
předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“
Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení,
Termín: 29. 03. 2022
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zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“ v případě
jeho schválení řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu 2021
- 2027,
Termín: 31. 12. 2027
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 89/22 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
c)

2.

hlasování č. 58

pro

8

proti

0

Termín: 29. 03. 2022
zdržel se
0

byl přijat

59. (58) Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2021
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 446/22/RK
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
zprávu o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2021 a Plán zlepšování
projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 pro rok 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje Zprávu
o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2021, včetně přílohy Plán
zlepšování projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 pro rok 2022 jako písemnou
informaci.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 59
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (109) Veřejná zakázka „3D laser skener s příslušenstvím (Záchrana pokladů z depozitářů)“
– změna zadávacích podmínek č. 2
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 447/22/RK
Veřejná zakázka „3D laser skener s příslušenstvím (Záchrana pokladů z depozitářů)“ – změna
zadávacích podmínek č. 2
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 6.4.2022 u zadávacího řízení veřejné zakázky „3D laser
skener s příslušenstvím (Záchrana pokladů z depozitářů)“,
schvaluje
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nový závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/111/2022, kde byla v článku VIII., odst. 3 upravena lhůta
pro odstranění vad z 10 dnů na 6 měsíců a v článku IX., odst. 1 a 2 byla doplněna max. celková výše
smluvní pokuty (smluvní pokuta bude maximálně ve výši kupní ceny vč. DPH)
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 28. 04. 2022
hlasování č. 60
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
61. RO č. 82/22 – úpravy v kapitole 917 08, rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje pobočnému spolku AUTOMOTO KLUB VYSKEŘ V AČR
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 448/22/RK
RO č. 82/22 – úpravy v kapitole 917 08, rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého
kraje pobočnému spolku AUTOMOTO KLUB VYSKEŘ V AČR
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 82/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 08 – Transfery,
odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 35.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
a) snížením výdajů o částku 35.000 Kč u specifického ukazatele Podpora ojedinělých
projektů na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství,
b) navýšením výdajů o částku 35.000 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele
L. CH. Oil TRAKTORIÁDA 2022 - AUTOMOTO KLUB VYSKEŘ V AČR, pobočný
spolek,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše 35.000 Kč
pobočnému spolku AUTOMO KLUB VYSKEŘ V AČR, se sídlem Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř,
IČ 15043746, na projekt „L. CH. Oil TRAKTORIÁDA 2022“,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/526/2022 na projekt „L. CH. Oil
TRAKTORIÁDA 2022“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a pobočným spolkem AUTOMOTO
KLUB VYSKEŘ V AČR, se sídlem Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř, IČ 15043746
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/526/2022
k podpisu Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství,
Termín: 31. 05. 2022
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál
„Rozpočtové opatření č. 82/22“ jako písemnou informaci.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 61
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
2.

62. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Krajinný plán
Chrastava“
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že proběhlo vyhodnocení
přihlášených uchazečů. Sdělila, že byla členkou výběrové komise. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo
obdrženo 10 nabídek.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 449/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Krajinný plán Chrastava“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Krajinný plán Chrastava“ v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka ENVICONS s.r.o., se sídlem Hradecká 569, Pardubice
– Polabiny, 533 52, IČO 27560015, za nabídkovou cenu 476.840 Kč bez DPH, tj. 576.976,40 Kč
s DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/3778/2021 mezi Libereckým krajem a společností ENVICONS s.r.o.,
se sídlem Hradecká 569, Pardubice – Polabiny, 533 52, IČO 27560015
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, zajistit další
postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 62
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
63. Smlouva o partnerství v rámci projektu „Krajinný plán Chrastava“
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 450/22/RK
Smlouva o partnerství v rámci projektu „Krajinný plán Chrastava“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o partnerství č. OLP/379/2022 v rámci projektu „Krajinný plán Chrastava“, kterou uzavírá
Liberecký kraj a město Chrastava, IČO: 00262871, s finanční spoluúčastí města Chrastava na projektu
kraje, ve výši 288.488 Kč
a ukládá
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Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit smlouvu o partnerství č. OLP/379/2022 mezi Libereckým krajem a městem Chrastava,
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 63
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
64. Projekt „Transfer obojživelníků na vybraných úsecích silnic Libereckého kraje“ pro rok
2022
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 451/22/RK
Projekt „Transfer obojživelníků na vybraných úsecích silnic Libereckého kraje“ pro rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Transfer obojživelníků na vybraných úsecích silnic
Libereckého kraje“ do připravované výzvy Programu péče o krajinu pro rok 2022
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, zajistit
zpracování projektové žádosti včetně všech příloh pro uvedený projekt a podání žádosti do Programu
péče o krajinu pro rok 2022.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 64
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
65. RO č. 86/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
– záštity s finanční podporou
Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 452/22/RK
RO č. 86/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
– záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a do této výše:

č. z.
1

žadatel
Biskupství
litoměřické

IČO/
datum
nar.
0044512
6

sídlem/
trvale bytem
Dómské náměstí 1,
412 01 Litoměřice
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návrh fin.
Název
Hodnota
částky
parametr parametr
zaštiťujícího u
u
název akce
radního
Noc kostelů 2022
15 000 Kč
Doba
1 den
konání
akce

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
2

Turnovské
památky a
cestovní ruch,
příspěvková
organizace
Jablonec Jinak,
z.ú.

0037136
0

5. května 26, 511 01
Turnov

Český ráj dětem

10 000 Kč

Doba
trvání
akce

1 den

0864102
1

Generála Mrázka
413/4, 466 04
Jablonec nad Nisou

Jizerská 50
padesátkrát jinak

20 000 Kč

1 den

4

Michal Trčka

0624916
7

Literární večery

10 000 Kč

5

Maria Gornalova

0159270
0

New generation

10 000 Kč

Doba
trvání
akce
Doba
trvání
akce
Doba
trvání
akce

3

7 dní

1 den

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 86/22, kterým se
a)

snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“, v celkové výši
65.000 Kč,

b)

a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7806950000
s názvem „Noc kostelů 2022“, v celkové výši 15.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7806960000
s názvem „Český ráj dětem“, v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,

c)

d)

a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7806970000
s názvem „Jizerská 50 padesátkrát jinak“, v celkové výši 20.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly,

e)

a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7806980000
s názvem „Literární večery“, v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7806990000
s názvem „New generation“, v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,

f)

2.

3.

smlouvu č. OLP/554/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Jablonec Jinak, z. ú., se sídlem Generála
Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 08641021, na projekt „Jizerská 50 padesátkrát
jinak“,
smlouvu č. OLP/555/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Michal Trčka,
IČ 06249167, na projekt „Literární večery“,
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4.

5.

smlouvu č. OLP/556/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Biskupství litoměřické, se sídlem
Dómské náměstí 1/1, 412 01, Litoměřice, IČ 00445126, na projekt „Noc kostelů 2022“,
smlouvu č. OLP/557/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Turnovské památky a cestovní ruch,
příspěvková organizace, se sídlem 5. května 26, 511 01 Turnov, IČ 00371360, na projekt Český
ráj dětem“,

smlouvu č. OLP/558/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Maria Gornalova,
IČ 01592700, na projekt „New generation“
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
materiál rozpočtové opatření č. 86/22 jako písemnou informaci,
Termín: 29. 03. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/554/2022, č. OLP/555/2022,
č. OLP/556/2022, č. OLP/557/2022 a č. OLP/558/2022, k podpisu Ing. Květě Vinklátové,
náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich
podpisu na základě plné moci č. PM 168/2020.
6.

hlasování č. 65
pro 7
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

66. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 – oblast cestovního
ruchu – podpora projektu Skalní města
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál. Uvedla, že se jedná o každoročně předkládaný
materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Příjemce/
forma

Společnost
pro
destinační
manageme
nt o.p.s.

IČ/
nar.

Sídlo/
bydliště

02326159

Klášterní 1,
550 01
Broumov

Název
projektu

Rozhodující závazné
výstupy projektu

Pískovcová
skalní města
v České
republice

Marketingová kampaň
na sociálních sítích se
zaměřením
na
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Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace
projektu

75.000

1. 1. 2022 –
31. 12. 2022

De minimis

USNESENÍ č. 453/22/RK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 – oblast cestovního
ruchu – podpora projektu Skalní města
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální žádosti,
ve výši 75.000 Kč na podporu produktu Pískovcová skalní města tomuto příjemci v tomto rozsahu:

ne

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
propagaci
mimosezóny – 1 ks
Pravidelná práce s IG a
FB profily Skalních
měst – 20 ks příspěvků
Vkládání
aktualit
zapojených destinací a
krajů
na
webové
stránky Skalních měst
– 15 ks aktualit
Rozšíření web. stránek
Skalních
měst
(ubytování,
stravování, technické
pamaátky aj.) – 20 ks

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/476/2022 na projekt Pískovcová skalní města České
republiky, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Společností pro destinační management,
o.p.s., se sídlem Klášterní 1, 550 01 Broumov, IČO 02326159
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení výše schválené
smlouvy k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, zmocněné k jejich podpisu na základě plné moci č. 168/2020.
Termín: 15. 04. 2022
hlasování č. 66
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
67. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje 2022 – oblast cestovního ruchu
– podpora Klubu českých turistů a oprava Palackého stezky
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 454/22/RK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje 2022 – oblast cestovního ruchu
– podpora Klubu českých turistů a oprava Palackého stezky
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuálních žádostí
v úhrnném objemu 600.000 Kč, těmto příjemcům v tomto rozsahu:
Název
žadatele/
právní
statut
KČT,
Liberecká
oblast/
pobočný
spolek

IČO

Adresa

Název
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Výše
dotace
v Kč

Termín
realizace

De
minimi
s

7117788
4

Jablonecká
562/21,
46001,
Liberec I –
Staré
Město

Podpora
značení
a
údržby
značených
turistických
tras
v Libereckém
kraji

Obnova značení
na
turistických
značených trasách
– 900 km
Údržba těžkých
orientačních prvků
– 70 ks

350.000

1.1 – 31.
12. 2022

ano
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Výměna tabulek a
směrovek – 250 ks

Cortuum
s.r.o.

b)

27406
202

Trojská
358,
17100
Praha 7
- Troja

Oprava
Palackého
stezky v úseku
Navarov
Rusalka – ústí
Černého
potoka II.

Montáž zábradlí
Montáž můstků 1 a
2

250.000

25.
2022
30.
2022

4.
–
9.

ano

se smlouvou č. OLP/538/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Klubem českých turistů, Liberecká oblast,

se smlouvou č. OLP/539/2022 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a společností Cortuum, s.r.o.
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení
smlouvy č. OLP/538/2022 a č. OLP/539/2022 o poskytnutí dotace,
c)

b)

Termín: 29. 03. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí poskytnutí dotací
výše uvedeným subjektům.

hlasování č. 67
pro 7
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

proti

0

Termín: 29. 03. 2022
zdržel se
0

byl přijat

68. Vize rozvoje Zoo Liberec, příspěvková organizace
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že materiál obsahuje tabulku
s financováním projektů rozdělenými mezi Liberecký kraj a Statutární město Liberec.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 455/22/RK
Vize rozvoje Zoo Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. chronologii vize Zoo Liberec, příspěvková organizace,
2.
3.

investiční plán Zoo Liberec, příspěvková organizace v letech 2022 - 2023,
architektonicko-urbanisticko-krajinnou studii rozšíření Zoo Liberec o projekt „Údolí ohrožené
divočiny“ a revizi stávajícího generelu Zoo zpracovanou vedením Zoo Liberec, příspěvková
organizace, 08/2021,

souhlasí
1. se složením pracovní skupiny pro rozvoj Zoo Liberec, příspěvková organizace,
2. s financováním projektů rozdělenými mezi Liberecký kraj a Statutární město Liberec
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení.
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hlasování č. 68
pro 7
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

proti

0

Termín: 03. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

69. RO č. 92/22 úprava kapitoly 912 07 účelové příspěvky příspěvkovým organizacím
a poskytnutí účelových příspěvků
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 456/22/RK
RO č. 92/22 úprava kapitoly 912 07 účelové příspěvky příspěvkovým organizacím a poskytnutí
účelových příspěvků
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 92/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 912 07 účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, bez dopadu
na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se dílčí ukazatel „Mimořádné účelové příspěvky pro PO resortu kultury – nerozepsané“,
ve výši 600.000 Kč,
b) zavádí se nový dílčí ukazatel „SML – Prováděcí dokumentace na revitalizaci muzejního parku“,
ve výši 600.000 Kč,
bere na vědomí
1. žádost Severočeského muzea, příspěvkové organizace, o poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku na akci „Prováděcí dokumentace na revitalizaci muzejního parku“,
2. žádost Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, o poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku na akci „Obnova techniky“,
3. žádosti Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, o poskytnutí mimořádného
účelového příspěvku na akce „Optimalizace systému poplachových zabezpečovacích
a tísňových systémů v areálu Muzea Českého ráje v Turnově“ a „Opravy a údržba věšadlového
mostu Bystrá nad Jizerou“,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše 600.000 Kč
Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Prováděcí dokumentace na revitalizaci muzejního parku“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 4. – 31. 12. 2022,
zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 300.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023,
o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše 230.000 Kč
Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce „Obnova
techniky“ s následujícími podmínkami:
b)

2.

a)

termín realizace výdajů 1. 3. – 31. 12. 2022,
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b)

c)
3.

4.

zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 115.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023,

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše 770.000 Kč
Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Optimalizace systému poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů v areálu Muzea
Českého ráje v Turnově“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 1. – 31. 12. 2022,
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 385.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do maximální výše 400.000 Kč
Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Opravy a údržba věšadlového mostu Bystrá nad Jizerou“ s následujícími podmínkami:
a)
b)

c)

termín realizace výdajů 1. 1. – 31. 12. 2022,
zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 200.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30 dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 92/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
2. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat příspěvkové organizace o usnesení rady kraje.
hlasování č. 69
pro 7
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

proti

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

70. (71) Veřejná zakázka „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
- dodatek č. 2
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
Ing. Miklík stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem. Uvedl, že se jedná
o poslední dodatek.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

83

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
USNESENÍ č. 457/22/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o.“ - dodatek
č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4154/2020 mezi Libereckým krajem a společností
Pozemní stavitelství s.r.o., IČO 27298370, se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 4.134.820,46 Kč bez DPH, tj. 4.766.421,93 Kč včetně DPH a méněpráce
ve výši 1.435.395,49, tj. 1.650.704,81 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny
o 2.699.424,97 Kč bez DPH, tj. 3.115.717,12 včetně DPH na celkovou částku 21.992.950,27 Kč
bez DPH, tj. 25.990.918,57 Kč včetně DPH a prodloužení termínu stavby o 30 dnů
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. 04. 2022
hlasování č. 70
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Vinklátová.
71. (72) Rozhodnutí Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy
SŠ gastronomie a služeb, Liberec"
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Staněk uvedl, že do budovy dlouhodobě zatéká. Dodal, že součástí projektu je i příprava
na fotovoltaiku. Požádal o opravu po projednání, a to prodloužení termínu výzvy na 22. 3. 2022
a lhůty pro zpracování nabídek do 1. 4. 2022.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 458/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb,
Liberec"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec“,
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
náhradník. Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
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Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství, veřejné zakázky
náhradník Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Zdeněk Šlaich, ředitel školy,
Náhradník Ing. Daniela Fišerová, ekonom školy
David Půhoný, referent majetkové správy školy,
Náhradník Mgr. Věra Boháčová, zástupce ředitele pro teoretickou výuku,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2.

závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/533/2022

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 71
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Vinklátová.
72. (73) Majetkoprávní operace: Smlouva o připojení k distribuční soustavě číslo 320090192175
GasNet, s.r.o., v k. ú. Semily
Ing. Miklík stručně seznámil členy rady kraje s předloženou majetkoprávní operací.
Proběhla krátká diskuze týkající se vytápění tepelným čerpadlem.
Mgr. Staněk dodal, že již s architekty jedná. Sdělil, že nyní jde pouze o vybudování plynové přípojky.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 459/22/RK
Majetkoprávní operace: Smlouva o připojení k distribuční soustavě číslo 320090192175
GasNet, s.r.o., v k. ú. Semily
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.: 320090192175, k. ú. Semily v rámci
projektu „Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
- Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služba“ na p. p. č. 4151/1
a p. p. č. 470/1 v katastrálním území Semily, obec Semily, evidovaných na listu vlastnictví
č. 4364 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, s GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567,
DIČ: CZ27295567,
předložený návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.: 320090192175 číslo
OLP/534/2022 mezi Libereckým krajem a GasNet, s.r.o.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 72
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Vinklátová.
b)
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73. (74) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Demolice objektů Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Staněk požádal po projednání opravu usnesení ve výroku jmenuje, a to opravit v komisi
pro otevírání nabídek náhradníka Mgr. Vladimíra Richtera, na člena rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 460/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Demolice objektů Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Demolice objektů Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
náhradník: Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník: PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
Ing. Václav Červenka, provozně technický náměstek ZZS LK, p. o.,
náhradník: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel ZZS LK, p. o.,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/499/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 04. 2022
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hlasování č. 73
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Vinklátová.

zdržel se

0

byl přijat

74. (75) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“
Na jednání rady kraje byly znovu přizvány Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
a Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že materiál obsahuje postup hodnotící
komise a její závěr. Bylo obdrženo celkem 7 nabídek. Komise vyžádala po společnosti SYNER, s.r.o.,
doplnění informací. Společnost tak doposud neučinila, tudíž byla z výběru dodavatele vyloučena.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se zkušeností s vybraným dodavatelem.
Ing. Miklík uvedl, že BAK stavební společnost, a. s., byla vybrána dle kritérií hodnotící komise.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 461/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že se hodnotící komise zabývala možností vyloučení dodavatele BAK stavební společnost, a.s.,
v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, z důvodu nezpůsobilosti dodavatele,
rozhoduje o
1. o vyloučení účastníka SYNER, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
IV – Perštýn, IČO: 482 92 516, v souladu s § 48 odst. 4 a § 122 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
2.

výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a to BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1,
190 00 Praha 9 – Prosek, IČO: 284 02 758, za nabídkovou cenu 161.875.056,17 Kč bez DPH,
tj. 195.868.817,97 Kč vč. DPH,

schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2964/2021 mezi Libereckým krajem a společností BAK stavební
společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČO: 284 02 758
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 74
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (76) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava plochých střech – Gymnázium
Mimoň, Letná 263, p. o.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 462/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava plochých střech – Gymnázium Mimoň,
Letná 263, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava plochých střech - Gymnázium Mimoň, Letná
263, p. o.“, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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,
Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Miroslava Hánová, účetní Gymnázia Mimoň, p. o.,
náhradník: Mgr. Ivana Netušilová, ředitelka Gymnázia Mimoň, p. o.,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2.

2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/286/2022
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
hlasování č. 75
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (77) Veřejná zakázka „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci
na letišti“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o snížení celkové částky
na 18.676.124,34 Kč bez DPH. Snížení je o 13.153,16 Kč bez DPH.
Mgr. Staněk dodal, že je potřeba ještě dokončit majetkoprávní vypořádání s městem Liberec.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 463/22/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“
– dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2623/2020 mezi Libereckým krajem a společností
KN-STAV s.r.o., IČO 49101374, se sídlem Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 309.812,80 Kč bez DPH, tj. 374.873,49 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši
322.965,96 Kč bez DPH, tj. 390.788,81 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny o částku
13.153,16 Kč bez DPH, tj. 15.915,32 Kč včetně DPH, na celkovou částku 18.676.124,34 Kč
bez DPH, tj. 22.598.110,49 Kč včetně DPH
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. 04. 2022
hlasování č. 76
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (104) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy
textilní, Liberec – rekonstrukce střechy budovy dílen“- dodatek č. 5
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 464/22/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní,
Liberec – rekonstrukce střechy budovy dílen“- dodatek č. 5
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 5 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/320/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností SEADON s.r.o., se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín,
IČO 28601505, jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran ve vztahu k nahrazení
zádržného bankovní zárukou předloženou zhotovitelem
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 77
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (59) Zřízení Fondu Turow Libereckého kraje a Výboru Fondu Turow Zastupitelstva
Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla znovu přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o zřízení finančního
Fondu Turow, který byl navržen zřídit v souvislosti s využitím finančních prostředků a pro nakládání
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s celkovou částkou 35.000.000 euro. Zároveň bylo navrženo zřídit Výbor Fondu Turow
Zastupitelstva Libereckého kraje. Výbor Fondu Turow bude složen ze zástupců obcí, na jejichž území
budou projekty a činnosti realizovány.
Proběhla krátká diskuze týkající se zasedání Výboru Fondu Turow.
RNDr. Šádková dodala, že součástí materiálu je příloha obsahující seznam projektů, odhad výdajů
a stav přípravy.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se Statutu Fondu Turow Libereckého kraje.
M. Půta požádal po projednání o úpravu přílohy Statutu Fondu Turow Libereckého kraje dle diskuze.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 465/22/RK
Zřízení Fondu Turow Libereckého kraje a Výboru Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zřízením Fondu Turow Libereckého kraje jako samostatné výdajové kapitoly 927,
2.
3.

se zněním Statutu Fondu Turow Libereckého kraje,
se zřízením Výboru Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje,

4. se zněním Statutu Výboru Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit návrh zřízení Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje s návrhem Statutu Fondu
Turow Libereckého kraje včetně přílohy a návrh zřízení Výboru Fondu Turow Zastupitelstva
Libereckého kraje s návrhem jeho Statutu Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 78
pro 7
proti
1
zdržel se
0
byl přijat
Ing. Miklík
79. (60) ZR-RO č. 73/22 – zapojení příjmů do kapitoly 927 08 Fond Turow a navýšení výdajů
rozpočtu Libereckého kraje
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 466/22/RK
ZR-RO č. 73/22 – zapojení příjmů do kapitoly 927 08 Fond Turow a navýšení výdajů rozpočtu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 73/22, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 844.150.000 Kč z titulu:
a) přijatého finančního daru ve výši 240.900.000 Kč od instituce PGE Foundation,
b)

finančního vyrovnání ve výši 603.250.000 Kč od Polského státu,

90

Zápis ze 6. zasedání rady kraje ze dne 15. 3. 2022
2.

navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 844.150.000 Kč v nově vytvořené kapitole 927 08 - Fond
Turow, a to zavedením:
a) nového dílčího ukazatele „Opatření k řešení dopadů dolu Turow, PGE – dar“, ve výši
240.900.000 Kč,

nového dílčího ukazatele „Opatření k řešení dopadů dolu Turow, PL – dohoda“, ve výši
603.250.000 Kč
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 73/22 k projednání a schválení.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 79
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
b)

80. (94) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
a Ing. Pavel Marek, předseda představenstva NsP ČL.
Ing. Marek uvedl předložený materiál. Představil v krátkosti změny ve struktuře využití příplatku
mimo základní kapitál. Uvedl, že je snaha o stabilizaci zaměstnanců, z toho důvodu je jednou
z větších položek budování vlastních ubytovacích startovacích kapacit. Dále by probíhaly
rekonstrukce ambulantní Rehabilitace v budově B a rekonstrukce další lamely budovy A.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 467/22/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518,
bere na vědomí
dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., ze dne 2. března 2022, ČJ: NsPCL114/22-ŘED,
příplatek mimo základní kapitál r. 2022 - žádost o změnu struktury,
rozhoduje
o změně struktury využití příplatku mimo základní kapitál na rok 2022, a to ve smyslu využití
14.000.000 Kč pro rekonstrukci prostor po bývalém zahradnictví v areálu NsP ČL, a.s., na byty
pro zaměstnance, 14.000.000 Kč rekonstrukce ambulantní Rehabilitace v budově B, 7.000.000 Kč
rekonstrukce další lamely budovy A – oddělení Ortopedicko-traumatologického, 5.000.000 Kč
rekonstrukce stravovacího provozu
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat předsedu
představenstva společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Ing. Pavla Marka o přijatém
usnesení.
Termín: 25. 03. 2022
hlasování č. 80
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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81. (78) Dodatek č.1 ke smlouvě č. OLP/1928/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu, oblast podpory Doprava
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru dopravy,
a Ing. Jan Růžička, ředitel KSS LK.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o prodloužení termínu
ukončení realizace na 19. 1. 2023.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 468/22/RK
Dodatek č.1 ke smlouvě č. OLP/1928/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu,
oblast podpory Doprava
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Česká Kamenice, se sídlem náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice,
IČO: 00261220, ze dne 10. 2. 2022 ve věci prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“, z důvodu komplikovanosti
projednání majetkoprávních vztahů v rámci zpracování dokumentace pro vydání společného
povolení,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1928/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje uzavřené mezi Libereckým krajem a městem Česká Kamenice, kterým se mění
termín ukončení realizace projektu „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“,
a to ze dne 31. 5. 2022 na 30. 11. 2022, a termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,
a to ze dne 20. 7. 2022 na 19. 1. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek
č. 1 smlouvy č. OLP/1928/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
pro město Česká Kamenice, na projekt „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický
Šenov“, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 81
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
82. (79) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace za rok 2021
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že organizace skončila s celkovým
hospodářským výsledkem 0 Kč.
Ing. Růžička uvedl, že co se cash flow týče, Krajská správa silnic Libereckého kraje nemá finance
na úhradu ztráty ve výši 6.176.257,11 Kč, která vznikla kvůli překročení zimní údržby v prosinci
2021.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 469/22/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace za rok 2021
Rada kraje po projednání
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schvaluje
účetní závěrku Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace za rok 2021,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, seznámit se schválenou
účetní závěrkou ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 82
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
83. (80) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 470/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 650.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Ostraha areálu Ralsko“,
2.

3.
4.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 325.000 Kč do 30 dnů od přijetí
tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení
včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 83
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (81) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „BOZP – Most ev. č. 26834-6 Brniště“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že nebyl vysoutěžen zhotovitel.
U BOZP soutěž proběhla a zhotovitel byl vybrán. Realizace však nově proběhne souběžně tak,
že bude prováděna rekonstrukce mostu a silnice. Z toho důvodu byla tato soutěž bezpředmětná a bylo
zrušeno zadávací řízení.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 471/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „BOZP – Most ev. č. 26834-6 Brniště“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že první jednání hodnotící komise a hodnocení nabídek proběhlo dne 10. 8. 2021 od 13.00 hod.
v zasedací místnosti č. 283 ve 2. patře budovy Krajského úřadu Libereckého kraje,
rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 26834-6 Brniště“, v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění - odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení,
v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení, kterou zadavatel
jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (zadavatel neobdržel žádnou nabídku
na realizaci stavby)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 84
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (82) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDS – Most ev. č. 26834-6 Brniště
Ing. Sviták stručně shrnul obsah předloženého materiálu. Uvedl, že se jedná o obdobný problém
jako u předchozího materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 472/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDS – Most ev. č. 26834-6 Brniště
Rada kraje po projednání
bere na vědomí,
že první jednání hodnotící komise a hodnocení nabídek proběhlo dne 10. 8. 2021 od 13.00 hod.
v zasedací místnosti č. 283, ve 2. patře budovy Krajského úřadu Libereckého kraje,
rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDS - Most ev. č. 26834-6 Brniště“,
dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora
pro dopravní stavby - DNS“, dle § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění - odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné
změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou
péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (zadavatel neobdržel žádnou nabídku na realizaci stavby)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 85
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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86. (83) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku
v Kunraticích u Cvikova
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 473/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích
u Cvikova“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích
u Cvikova“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/587/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 04. 2022
hlasování č. 86
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

87. (84) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku
v Mařenicích“
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Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 474/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích“,
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, resort dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník: Bc. Jan Čapek, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/584/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 04. 2022
hlasování č. 87
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
88. (85) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2787 Petrašovice, vč. mostu
ev. č. 2787-3“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Předmětem zakázky jsou udržovací práce
na stávající komunikaci a rekonstrukce stávajícího mostu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 475/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2787 Petrašovice, vč. mostu
ev. č. 2787-3“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2787 Petrašovice, vč. mostu ev. č. 2787-3“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2.

2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/604/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 88
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
89. (86) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 2627-8 přes Libchavu
ve Volfarticích“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Borovička, MBA, doplnil, že všechny 4 zmíněné mosty jsou připraveny tak, aby mohly
být financovány ze státního fondu dopravní infrastruktury.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 476/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 2627-8 přes Libchavu ve Volfarticích“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 2627-8 přes Libchavu ve Volfarticích“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, resort dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, resort sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2.

2 závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/579/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 04. 2022
hlasování č. 89
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
90. (87) Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje III.“
- dodatek č. 5
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že předmětem projednávání
jsou vícepráce ve výši 10.421.462,19 Kč bez DPH.
Ing. Růžička uvedl, že jde o dokončení dodatku č. 5. S čím počítala již rozpočtová změna,
která byla požádána odborem dne 4. 1. 2022 o opravu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 477/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje III.“ - dodatek č. 5
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 5 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1230/2019 „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje“ uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši, 10.421.462,19 Kč bez DPH, tj. 12.609.969,25 Kč včetně
DPH, méněpráce ve výši 429.908,62 Kč bez DPH, tj. 520.189,43 Kč včetně DPH, odchylka oproti
programu ASPE -0,02 Kč bez DPH, tj. -0,02 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny
o částku 9.991.553,55 Kč bez DPH, tj. 12.089.779,80 Kč včetně DPH, na celkovou částku
168.173.468,16 Kč bez DPH, tj. 203.489.896,47 Kč včetně DPH, a dále k prodloužení doby výstavby
etapy č. 2 o 37 dní z celkových 407 dní na 444 dní
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 90
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
91. (92) Veřejná zakázka „Silnice III/2907 Fojtka“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že dojde ke snížení celkové ceny
o částku 45.876,22 Kč bez DPH.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 478/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2907 Fojtka“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1161/2021 „Silnice III/2907 Fojtka“ uzavíraný
v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 829.954,98 Kč bez DPH, tj. 1.004.245,53 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 875.831,20 Kč
bez DPH, tj. 1.059.755,75 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny o částku
45.876,22 Kč bez DPH, tj. 55.510,23 Kč včetně DPH, na celkovou částku 13.287.123,78 Kč
bez DPH, tj. 16.077.419,78 Kč včetně DPH, a dále k prodloužení doby výstavby o 14 dní z celkových
150 dní na 164 dní
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 91
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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92. (96) Prodloužení termínu realizace investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové
dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2020 – 2021“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 479/22/RK
Prodloužení termínu realizace investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové
dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2020 – 2021“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy“, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání
zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 31. 3. 2023,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 3. 2023,
3.

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

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 30. 4. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení
včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 92
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4.

93. (97) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „HZS – úhrada likvidačních
prací“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že náklady jsou mimořádně vysoké,
z důvodu větrných smrští.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 480/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „HZS – úhrada likvidačních prací“
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 1.500.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „HZS – úhrada likvidačních
prací“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 % tj. ve výši 750.000 Kč do 30 dnů od přijetí
tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
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3.

žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení
včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 93
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4.

94. (98) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Obnova a údržba alejí
na Novoborsku“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 481/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Obnova a údržba alejí na Novoborsku“
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 300.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Obnova a údržba alejí
na Novoborsku“,
2.

3.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
formou zálohové platby, ve výši 50 % tj. ve výši 150.000 Kč do 30 dnů od přijetí
tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 30. 6. 2023,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2023,

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023,
5. o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 7. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení
včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 94
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4.
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95. (103) Zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že stále je velké množství mostů
oznámkovaných nejhoršími známkami, a to 5, 6 a 7. Celkem se jedná o 210 mostů, tedy 32 % všech
mostů ve vlastnictví kraje. Ve srovnání s jinými kraji je v Libereckém kraji vysoký počet mostů
se stářím více než 80 let. Celkem se jedná o 160 mostů. Stále probíhají rekonstrukce a údržby
těchto mostů. Jedná se o velmi nákladné rekonstrukce.
Ing. Růžička dodal, že existují dvě skupiny problematických mostů. První skupinou jsou mosty staré
a druhou skupinou předepjaté mosty ze 70. let a 80. let. Jedná se o problém celorepublikový.
Proběhla krátká diskuze týkající se stavu mostů.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 482/22/RK
Zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji ke dni 31. 12. 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit zprávu
o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji, Zastupitelstvu Libereckého kraje
jako písemnou informaci.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 95
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
96. (105) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Místní komunikace, Bedřichov
(centrální parkoviště) - Královka“
Ing. Sviták stručně okomentoval
za 83 % předpokládané ceny.

předložený

materiál.

Sdělil,

že

bylo

vysoutěženo

Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se garance cen u dodavatelů materiálů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 483/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Místní komunikace, Bedřichov (centrální
parkoviště) - Královka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 25018094, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště)
- Královka“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost STRABAG, a.s, se sídlem Kačírkova
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 7.700.714,61 Kč
bez DPH, tj. 9.317.864,68 Kč včetně DPH,
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schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/139/2022 mezi Libereckým krajem a společností STRABAG,
a.s, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 96
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
97. (106) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Místní
komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 484/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Místní komunikace,
Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka QM-4C, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol,
460 07 Liberec, IČO: 09686380, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídka neobsahuje údaje pro hodnocení),
2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Místní komunikace, Bedřichov (centrální
parkoviště) - Královka“, v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to společnost INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec,
IČO: 25036751, za nabídkovou cenu 29.750 Kč bez DPH, tj. 35.997,50 Kč včetně DPH,

schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/263/2022
mezi Libereckým krajem a INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5,
460 01 Liberec, IČO: 25036751
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 97
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
98. (107) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Místní
komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 485/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Místní komunikace,
Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště)
- Královka“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická
387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431, za nabídkovou cenu 49.000 Kč
bez DPH, tj. 59.290 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/264/2022 mezi Libereckým
krajem a společností W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 98
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
99. (108) Veřejná zakázka „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník
Chrastava, Vítkovská ulice)“ - změna zadávacích podmínek
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 486/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník
Chrastava, Vítkovská ulice)“ - změna zadávacích podmínek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek z 17.03.2022 na 30.03.2022 u zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská
ulice)“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 99
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

100.

(93) Právní zastoupení Libereckého kraje v soudním sporu se skupinou Bus.com

Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.
Mgr. Teufl stručně okomentoval předložený materiál. Navrhl advokátní kancelář HAVEL
& PARTNERS s.r.o., k zastupování ve všech věcech v souvislosti s nároky uplatňovanými
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vůči Libereckému kraji společnostmi BUSCONNECT s.r.o., ČSAD Česká Lípa a.s., a BUS.COM
a.s.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 487/22/RK
Právní zastoupení Libereckého kraje v soudním sporu se skupinou Bus.com
Rada kraje po projednání
zmocňuje
advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 264 54 807, se sídlem
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 114599 k zastupování ve všech věcech v souvislosti s nároky
uplatňovanými vůči Libereckému kraji společnostmi (i) BUSCONNECT s.r.o., IČO: 09084169,
se sídlem Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 5, (ii) ČSAD Česká Lípa a.s., IČO: 25497987, se sídlem
Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 5, nebo (iii) BUS.COM a.s., IČO: 25497995, se sídlem Rotavská
2656/2b, 155 00 Praha 5, a to zejména v soudním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci pod sp. zn. 38 Cm 18/2021, ve kterém Liberecký kraj vystupuje
jako žalovaný,
schvaluje
plnou moc č. PM/40/2022
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit plnou moc k podpisu hejtmanovi kraje.
Termín: 30. 03. 2022
hlasování č. 100
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
101. (111) Revokace části usnesení č. 390/22/mRK ze dne 7. 3. 2022, poskytnutí finančního
daru KNL, a.s.
Mgr. Chýle stručně shrnul obsah předloženého materiálu. Dodal, že po dohodě musely být doplněny
darovací smlouvy dle potřeb KNL, a.s.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 488/22/RK
Revokace části usnesení č. 390/22/mRK ze dne 7. 3. 2022, poskytnutí finančního daru KNL, a.s.
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 390/22/mRK, kterým schválila darovací smlouvu č. OLP/592/2022 mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., jejímž předmětem je darování částky 3.418.174 Kč
v souvislosti s poskytnutím humanitární pomoci Vinnytské oblastní státní správě v době válečného
stavu na Ukrajině,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/592/2022 mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.,
jejímž předmětem je darování částky 3.418.174 Kč na nákup léků a speciálního zdravotnického
materiálu za účelem poskytnutí humanitární pomoci subjektům a orgánům Vinnytské oblasti v době
válečného stavu na Ukrajině
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit revokaci části usnesení č. 390/22/mRK
ze dne 7. 3. 2022, poskytnutí finančního daru KNL, a.s., jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 101
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

102. (113) Svěření pravomoci hejtmanovi kraje v souvislosti s nouzovým stavem – Ukrajina
2022
Mgr. Teufl stručně shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 489/22/RK
Svěření pravomoci hejtmanovi kraje v souvislosti s nouzovým stavem – Ukrajina 2022
Rada kraje po projednání
svěřuje
dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, hejtmanovi kraje
rozhodování:
a)
o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona
o krajích,
b)
o záležitostech v rozsahu dle § 59 odst. 3 zákona o krajích,
souvisejících s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 2. března 2022 usnesením č. 147.
hlasování č. 102
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

103.

(112) Různé

Ing. Vinklátová informovala o možnosti postavení sběrného stanu 9 x 20 m v Liberci v areálu
Domova mládeže Zeyerova. Upřesnila, že stan bude sloužit jako sběrné místo nábytku
do uprchlických center.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se seznamu věcí, které jsou vhodné a které nikoliv.
Ing. Tulpa sdělil, že dětem z Ukrajinského dětského domova, ubytovaných v obci Oldřichov
v Hájích, je potřeba dokoupit 12 párů obuvi.
M. Půta nastínil možné kompenzační příspěvky krajům na ubytování pro ukrajinské uprchlíky
v tělocvičnách, hotelích, penzionech, bytech, internátech, kolejích, ubytovnách a dalších ubytovacích
zařízení. Informoval o tom, že ubytováno bylo zatím 1.200 uprchlíků.
Proběhla krátká diskuze týkající se ubytování v buňkách.
ádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny. Ing. Sviták, statutární náměstek hejtmana,
ukončil 6. zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.55 hodin.

XXX
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Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer

……………..………………….……

Mgr. Jiří Ulvr

………………………………………

……………………………..……
Ing. J a n S v i t á k
statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje

Liberec 21. 3. 2022
Zapsala Bc. Markéta Berková
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