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Zápis č. 3 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2022
Přítomno:

13 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:
Hosté:

Jiřina Princová, Tomáš Pokorný, Silvie Havelková

Ověřovatelé:

Šárka Prachařová

Zahájení
Zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
zahájil předseda výboru Jaromír Dvořák. Na úvod zasedání konstatoval Jaromír Dvořák,
předseda výboru přítomnost 11 členů výboru a tím i jeho usnášeníschopnost. Tomáš Pokorný,
vedoucí oddělení mládeže a sportu požádal předsedu výboru o dodatečné zařazení bodu,,
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 79/22 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež“. Tento materiál byl
zařazen jako bod č. 14. Během zasedání výboru se dostavil pan Tomáš Vlček a pan David
Mánek.

1.

Program zasedání.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Jaromír Dvořák, předseda Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje. Poté bylo
hlasováno o návrhu usnesení.

usnesení č. 3/2022/VVVZ/15
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
schvaluje
program 3. řádného zasedání konaného dne 22. 3. 2022
Přítomno:11

Pro:11

Zdržel se:0

Proti:0
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2.

Volba ověřovatele.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Jaromír Dvořák, předseda výboru,
který navrhl, aby ověřovatelkou zápisu z aktuálního zasedání byla paní Šárka Prachařová.
Ta se svou nominací vyslovila souhlas.

usnesení č. 3/2022/VVVZ/16
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
volí
Šárku Prachařovou ověřovatelkou zápisu ze 3. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 3. 2022.
Přítomno: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: PŘIJATO

3. Kontrola plnění usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Libereckého kraje z jednání konaného dne 15. 2. 2022.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Jaromír Dvořák, předseda výboru.
Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/17
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
schvaluje
zápis Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
z jednání konaného dne 15. 2. 2022.
Přítomno: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: PŘIJATO

4. Kontrola plnění usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Libereckého kraje z mimořádného jednání konaného dne 1. 3. 2022.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Jaromír Dvořák, předseda výboru.
Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/18
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
schvaluje
zápis Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
z mimořádného jednání konaného dne 1. 3. 2022.
Přítomno: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: PŘIJATO

5. ZR-RO č. 72/22 – úprava kapitoly 917 04 – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální.
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Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu. Během projednávání tohoto bodu se dostavil pan Tomáš Vlček. Následně
bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/19
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého 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. 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,
d. 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,
e. 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,
f. 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,
g. 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,
h. 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,
i. 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,
j. 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,
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k. 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,
l. 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,
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,

o.

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,

2. s termínem realizace akcí od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022 u výše uvedených příspěvkových
organizací,
3. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace pro:
a.

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,

b.

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,

4. 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.

Přítomno: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: PŘIJATO

6. Výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
za školní rok 2020/2021.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu. Během projednávání tohoto bodu se dostavil pan David Mánek. Proběhla
krátká diskuse ohledně omezeného výběru oborů středního vzdělání kategorie E v okrese
České Lípy (T. Vlček). Jiří Dvořák, předseda výboru navrhl projednání tohoto tématu
v bodě,, Různé“. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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usnesení č. 3/2022/VVVZ/20
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o výročních zprávách o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým
krajem za školní rok 2020/2021.
Přítomno: 13
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: PŘIJATO
7. Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Dětskému diagnostickému
ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec, na zajištění provozu
pracovišť středisek výchovné péče v Libereckém kraji.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu. Během projednávání tohoto bodu se dostavil pan Tomáš Vlček. Následně
bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/21
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace Dětskému diagnostickému ústavu, středisku
výchovné péče a základní škole, Liberec, IČ 46748083, se sídlem U Opatrovny 444, 460 01
Liberec, na akci číslo 04806180000 „DDÚ, SVP a ZŠ, Liberec, p.o. – Zajištění provozu
pracovišť středisek výchovné péče v Libereckém kraji“ do výše 250.000 Kč,
2. se zněním smlouvy č. OLP/400/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Dětským diagnostickým ústavem, střediskem výchovné péče
a základní školou, Liberec, IČ 46748083, se sídlem U Opatrovny 444, 460 01 Liberec
Přítomno: 13
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: PŘIJATO

8. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2020–2021.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu, který dále požádal zpracovatelku, Silvii Havelkou, aby doplnila
upřesňující informace k předkládanému materiálu. Paní Silvie Havelková informovala
členy výboru o průběhu zpracování výroční zprávy a vyzdvihla několik zajímavostí a trendů
týkající se vzdělávací soustavy v LK. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/22
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2020–
2021.
Přítomno: 13
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: PŘIJATO
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9. ZR – RO č. 66/22 – úprava kapitol 912 04, 915 04, 917 04 OŠMTS a poskytnutí účelové
dotace Městu Turnov – Oprava střechy u Gymnázia Turnov.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/23
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí

A) s poskytnutím účelové neinvestiční dotace Městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov, IČ: 00276227 na akci číslo 04812885008 „Oprava střechy části „B“
gymnázia v Turnově“ do výše 500.000 Kč,

B) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 66/22, kterým se upravují kapitoly 912 04
– účelové příspěvky PO, 915 04 – významné akce a 917 04 – transfery odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 520.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 520.000 Kč, v tom:
a) snížení akce číslo 0450050000: Podpora aktivit příspěvkových organizací o částku
20.000 Kč,
b) snížení akce číslo 04503370000: Rezervy v kapitole 912 – opravy a havárie
v průběhu roku 2022 na objektech OŠMTS o částku 500.000 Kč,
2. navýšení kapitoly 915 04 – významné akce, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o částku 20.000 Kč, navýšení akce číslo 04805900000: Cesta za snem, z. s. –
Handy Cyklo Maraton,
3. navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o
částku 500.000 Kč, nová akce číslo 04812885008: Město Turnov – Oprava střechy části
„B“ gymnázia v Turnově,
C) se zněním Smlouvy č. OLP/410/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01
Turnov, IČ: 00276227
Přítomno: 13

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: PŘIJATO

10. ZR-RO 71/22 – rozhodnutí o poskytnutí dotace subjektu Krajská organizace ČUS
Libereckého kraje na projekt Nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje za r. 2021.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/24
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí

6

Zápis č. 3 zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 3. 2022

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:
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,
2. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace Krajské organizaci ČUS Libereckého kraje, se
sídlem Jablonecká 88/18, 46005 Liberec 5, IČO: 70927383 na projekt „Sportovec roku
Libereckého kraje“ do výše 250.000 Kč,
3. 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.
Přítomno: 13

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: PŘIJATO

11. Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace spolku Pakli sport klub, z.s. na projekt
„UEC Mistrovství Evropy v marathonu horských kol 2022“
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/25
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého 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,
2. 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
Přítomno: 13

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: PŘIJATO

12. Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací projektům ze Seznamu významných akcí
podporovaných Libereckým krajem v oblasti tělovýchovy a sportu.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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usnesení č. 3/2022/VVVZ/26
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého 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:
1.1. NORTH BIKE CLUB, spolek se sídlem Pražská 608/109, 46601 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,
1.2. Sportuj po Česku, z. s. se sídlem Bratří Čapků 874/1, 50003 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,
1.3. Nadační fond severočeských olympioniků se sídlem Souběžná 2763/15, 46601
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,
1.4. Cesta za snem, z. s. se sídlem José Matího 269, 16000 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,
1.5. TJ Doksy z. s. se sídlem Bezdězská 260, 47201 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 100.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 100.000 Kč, rok 2025 – splátka do
výše 100.000 Kč,
2. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které má charakter podpory de
minimis, a uzavřením víceleté smlouvy s příjemci:
2.1. AC Turnov, z. s. Skálova 207, 51101 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,
2.2. Revelations z. s. se sídlem B. Němcové 3663/16, 46604 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,
2.3. Liberecký tenisový klub, z. s. se sídlem Fibichova 1377/8, 46001 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,
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2.4. Macha Lake, z. s. se sídlem Pražská 992, 47201 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,
2.5. Pakli sport klub, z. s. se sídlem Zdislavy z Lemberka 437, 47125 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,
2.6. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s. se sídlem U Stadionu 1, 46601 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
2.7. Autoklub Bohemia Sport v AČR p.s. se sídlem Labe 184, 46822 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,
3. se zněním vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
Individuální dotace 2022-2025.
Přítomno: 13

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: PŘIJATO

13. Město Turnov – porušení rozpočtové kázně
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/27
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s prominutím
a) penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené smlouvou)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město Turnov,
IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu „Technické
zhodnocení povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné
škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“, ve výši 204.956 Kč, tj. 100 %
penále,
b) penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené smlouvou)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město Turnov,
IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu „Oprava
sportovního povrchu na hřišti při ZŠ 28. října v Turnově“, ve výši 210.700 Kč, tj. 100 %
penále
Přítomno: 13
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: PŘIJATO
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14. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 79/22 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež.
Úvodní informaci k předloženému materiálu přednesl Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení
mládeže a sportu. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
usnesení č. 3/2022/VVVZ/28
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
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.

Pobytový tábor
2022

Spolek RAK

Mgr. Pavel
Bernát

Letní zážitkové
3. kurzy pro mládež RATAB, z.s.
a rodiče s dětmi

IČO

46747303

Letní dětský
1. tábor „Osadníci
na Blatech“

ŽADATEL:

88555828

NÁZEV
PROJEKTU:

22845861

Pořad. číslo

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:
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

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

18,18

34,78

23,53

10

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

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

SPORTOVNÍ
Táborová činnost
7.
KLUB NOVÝ
2022
BOR, z. s.
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.
Volnočasové
10. aktivity mládeže
- kaskadéři -film

SHIDOKAN
INTERNATION
AL CZECH
REPUBLIC z.s.

TJ SOKOL
VLČEK KTERÝ
11.
Roprachtice,spol
NEKOUŠE
ek

12. Knížka žije 2022

Semínko
země,z.s.

IČO

26536633
65635698
44223854
22848151

VČAS z.s.

49864653

6. Cesta Afrikou

Filmový klub
Liberec, z.s.

49294555

Dětská televize
5.
Liberec 2022

Spolek Jicarilla

08785856

Obnova a
doplnění
vybavení pro
zajištění běžné
4. činnosti
turistického
oddílu Orion
(tábory, výpravy
a schůzky).

ŽADATEL:

45598126

NÁZEV
PROJEKTU:

22881735

Pořad. číslo
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dotace do
výše v Kč

28.000

40.000

40.000

24.000

20.000

40.000

38.000

36.000

40.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Termín
realizace

23,73

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

25.1. 31.10.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

90

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

23

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Dob trvání
aktivit

Dny
včetně
nocí

17

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

50

25,62

22,22

27,27

Výstupy parametrů
účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

50,00

1.5. 22.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

23,67

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

48,72

47,37

69,44

11

Asociace TOM
ČR, TOM 19115
Máci

Keramika
Kampelička 17.
dětské kroužky
keramiky

Dětský tábor
18.
Pleskoťáček

Vdechni život
19.
stavebnici

„Volnočasové
20. aktivity v
Ralsku“

Podještědský
zájmový spolek

Pleskoťáček z.s.

Motyčkovic klika
z.s.

Město Ralsko

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

Pobytové tábory
22. pořádané DDM
Drak

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

IČO

10812474
65650310
26552591

Setkání
turistických
16. oddílů mládeže
Libereckého
kraje

75112655

AldebaranLDT,z.s.

09454896

Letní dětský
15. tábor AldebaranLDT, z.s.

08716188

Rozhýbej se
Tenshin Shoden
bojovým uměním Ryu, z.s.

22675281

14.

Mateřské
centrum V
Podzámčí, z.s.

00831514

Hýbeme se pro
13.
radost

ŽADATEL:

75050005

NÁZEV
PROJEKTU:

70983224

Pořad. číslo
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dotace do
výše v Kč

40.000

35.000

40.000

20.000

28.000

40.000

34.000

40.000

40.000

40.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

11.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

22,88

1.2. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

50

23,53

1.2. 31.10.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

1.4. 30.6.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

70

1.1. 16.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

31

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

1.2. 31.10.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

68,97

48,78

64,07

26,67

68,00

32,05

29,94

28,57

12

Dramacentrum
25.
mládeži

Spolek pro
rozvoj nadání
dětí, z. s.

Senzační
30.
prázdniny

Středisko
volného času
Sluníčko
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace

Letní tábory
turistického
31.
oddílu Lesní
Moudrost

Podpora
volnočasových
32. aktivit ve
Frýdlantu v roce
2022

Přátelé TOLMU
z.s.

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

70698112

Podpora aktivit
29. Klubu zvídavých
dětí

15043771

Letní skautský
28.
tábor

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

08207011

Volnočasové
27.
aktivity

Základní škola a
Mateřská škola
Mříčná,
příspěvková
organizace

00854859

Rodinné centrum
Klubíčko, z.s.

09034897

Tvoříme s
26.
Klubíčkem

63154617

Dramacentrum
Bezejména, z.s.

04307267

Prožitkové
hudebně tvořivé Spolek přátel
24. workshopy hudby Jablonec
Muzikorelaxace s n/N, z.s.
pohybem

66111358

Asociace TOM
ČR, TOM 1007
Chippewa

06810942

S tomíkama do
23.
přírody.

ŽADATEL:

IČO

NÁZEV
PROJEKTU:

71193472

Pořad. číslo

Zápis č. 3 zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

40.000

21.000

40.000

28.000

28.000

40.000

20.000

40.000

40.000

34.000

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

52

67,74

1.3. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

69,44

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

52

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

30

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

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

29,94

70,00

70,00

49,50

69,69

23,53

16,00

68,00

13

1.2. 30.11.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

DĚTSKÉ
KURZY
37. VAŘENÍ HRAVĚ
ZDRAVĚ

Kundrátová Eva

Letní tábor
38.
PROFIT 2022

OS PROFIT, z.s.

Pro šikovné ruce
39.
a úsměv dětí

Centrum
Mateřídouška,
z.s.

Polytechnika je
40.
zábava 2

Vzdělávací
centrum Turnov,
o.p.s.

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

Tělovýchovná
jednota
Lokomotiva
Liberec I, z.s.
Vodní záchranná
služba ČČK
Jablonec nad
Nisou, pobočný
spolek

IČO

71011170
70155097
00855022
43257089

Materiální
36. vybavení pro
pohybové hry

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

72600110

Dobrodružně
35. kreativní tábor
Orel 2022

Centrum pro
rodinu Náruč,z.ú.

64668592

Náruč dětem
2022

26626357

34.

Mateřská škola
Jilemnice,
příspěvková
organizace

26004674

Polytechnické
33.
aktivity

ŽADATEL:

00483371

NÁZEV
PROJEKTU:

64668584

Pořad. číslo

Zápis č. 3 zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

39.000

40.000

30.000

20.000

40.000

40.000

20.000

40.000

40.000

40.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

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

7.2. 30.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

33

50,00

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

29,41

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

1.7. 30.9.2022

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

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

69,01

69,93

21,43

29,41

49,79

55,94

41,67

23,53

14

48.

Plachtové stěny
na jídelnu

Flotila Liberec 49.
celoroční činnost

IČO

22772006
03080994

Přírodní kroužek
47. pro děti spolku
HraLES

ZAzemí, z.s.

HraLES, z. s.

07767722

Malí farmáři a
pěstitelé

Pionýr, z. s. Pionýrská
skupina Tužíňáci

Junák - český
skaut, přístav
Flotila Liberec
z.s.

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

Přespávačky ve
51.
Smetance

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

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

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

68974698

46.

Mozaikové
tábory 2022

46748725

45.

Středisko
volného času
Mozaika Železný
Brod,
příspěvková
organizace

46749861

Junák - český
Obnova vybavení
skaut, středisko
44. pro skautskou
Stopa Liberec, z.
činnost
s.

75125439

Centrum svaté
Zdislavy, z.s.

01554913

Z Jablonného až
43. na Oravu:
Spojení v tanci

ŽADATEL:

46750401

NÁZEV
PROJEKTU:

15045480

Pořad. číslo

Zápis č. 3 zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

22.000

28.000

40.000

40.000

40.000

20.000

40.000

36.000

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

25

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

225

1.4. 31.10.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

45

69,44

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

1.2. 31.8.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

100

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

42

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

23,06

29,91

11,11

38,46

29,85

26,47

29,76

50,00

15

Celoroční
podpora aktivit a
57.
zkvalitnění
zázemí

Junák – český
skaut, středisko
Doksy, z. s.

Letní pěvecké
58.
soustředění

Jizerka Semily,
z.s.

Pionýr, z. s. Letní tábory
Pionýrská
59. turistického
skupina
oddílu Objevitelů
Objevitelé

Logopedické
60.
kroužky

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

IČO

46749896
04460618
60254319
09515542

Statek Veberovi
z.s.

62237161

Materiální
56. zajištění pro
jezdecký výcvik

00485128

Celoroční činnost
přípravky
Folklorní soubor
55.
Folklorního
Nisanka, z.s.
souboru Nisanka

69292001

ZVONEK, z.s.

06563953

Rozvoj
54. pohybových
dovedností dětí

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

86735993

Zajištění
celoroční
53.
činnosti skautů z
Liberce

ŽADATEL:

44225059

NÁZEV
PROJEKTU:

49109341

Pořad. číslo

Zápis č. 3 zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

40.000

25.000

23.000

36.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

20.000

38.000

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

64,83

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

31

28,75

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

21

1.2. 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

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

29,85

39,56

29,41

22,22

29,63

14,78

40,00

66,67

49,35

16

Zkvalitňování
podmínek pro
66.
konání letních
táborů

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
ATELIÉR
výtvarných kurzů
69.
TUBA z.ú.
pro děti

68983590

Zážitkový letní
tábor 2022

09667130

65.

09849807

Statek, z. s.

22685227

Spolek pro
rozvoj
svobodného
vzdělávání

62939211

Volnočasové
aktivity v
64.
Liberecké
Sudbury škole

ŽADATEL:

IČO

NÁZEV
PROJEKTU:

05306540

Pořad. číslo

Zápis č. 3 zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 3. 2022

dotace do
výše v Kč

40.000

20.000

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.

1.9. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

51

10,58

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

40

32,79

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

1.1. 30.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

80

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

29,41

67,99

40,00

35,09

2.

ZŠ Velké Hamry
- Bezpečná škola

Komplexní
program
specifické
primární
prevence 2022

Základní škola a
Mateřská škola
Velké Hamry,
příspěvková
organizace

Základní škola
Český Dub,
okres Liberec,
příspěvková
organizace

IČO

ŽADATEL:

72743557

1.

NÁZEV
PROJEKTU:

70695261

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

Výstupy parametrů
Termín
realizace

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

29,65

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

46,15

17

účel

název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

osoba

270

cyklus
aktivit

celoroč
ní

osoba

300

kurz

výjezd
ní a
celoroč
ní

Specifická
primární prevence
rizikového chování časová
náročnost
projektu

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

Specifická
primární prevence
rizikového chování časová
náročnost
projektu

4.

Prevence u nás
stále hraje prim
IV

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

5.

6.

7.

Primární
prevence na ZŠ
ve Stráži pod
Ralskem

Primární
prevence na ZŠ
Špičák

Prevence
rizikového
chování, aneb
společně to
dokážeme

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

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

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

IČO

68430132

Prevence na ZŠ
náměstí Míru
Nový Bor 2022

72743212

3.

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

46750088

ŽADATEL:

46750045

NÁZEV
PROJEKTU:

68975147

Pořad. číslo
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dne 22. 3. 2022
Podíl LK na
celkových
dotace do způsobilých
výše v Kč:
výdajích
projektu v
%

22.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

měrná
jednotka

hodnota
par.

žák

250

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

název par.

49,41

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

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.

42,13

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

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

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

60,00

1. 9. 2022–
31. 12. 2022

50,00

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

40,00
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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

NÁZEV
PROJEKTU:

ŽADATEL:

Základní Škola
Liberec Vratislavice nad
Nisou,
příspěvková
organizace

46746145
65642376

Primární
10. prevence na ZŠ
Husova

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

72741554

30.000

Primární
11. prevence na ZŠ
Barvířská

Základní škola a
Mateřská škola
Barvířská,
Liberec,
příspěvková
organizace

65635612

30.000

Program
prevence
12.
rizikového
chování

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

27.660

Primární
13. prevence na ZŠ
Česká

Základní škola,
Liberec, Česká
354, příspěvková
organizace

30.000

Komplexní
program prevence
14.
na ZŠ Turnov,
Žižkova

Základní škola
Turnov, Žižkova
518, příspěvková
organizace

855049

30.000

Program
prevence
15.
rizikového
chování

Základní škola,
Liberec,
Sokolovská 328,
příspěvková
organizace

68974639

30.000

46746757

9.

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

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

64040364

8.

Program
prevence
rizikového
chování

IČO

Pořad. číslo
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28.000

21.000

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

Specifická
primární prevence

název par.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

měrná
jednotka

hodnota
par.

osoba

350

54,67

3. 1. 2022–
31. 12. 2022

69,77

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

250

69,77

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

250

69,77

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

250

69,95

3. 1. 2022–
31. 12. 2022

velikost
Specifická
zasažené
primární prevence
primární
rizikového chování
skupiny

osoba

291

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

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

58,33

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

70,00

19

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).

IČO

21.000

70,00

15. 2. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

145

50,00

1. 9. 2022–
30. 11. 2022

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

osoba

41

osoba

50

1. 8. 2022–
31. 10. 2022

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

kurz

výjezd
ní

osoba

140

osoba

135

kurz

celoroč
ní

žáci

120

pedago
gové

10

kurz

celoroč
ní

hodiny

20

žáci

150

49864653

72743034

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

200

30.000

Euroškola Česká
Lípa střední
odborná škola
s.r.o.

30.000

Základní škola a
Mateřská škola
Jestřebí,
příspěvková
organizace

30.000

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

Jsme spolu prevence vzniku
22.
šikany v
kolektivu

osoba

856118

Primární
20. prevence ZŠ
Jestřebí

Křesťanská
základní škola a
mateřská škola J.
A. Komenského

Základní škola a
Mateřská škola,
Stráž nad Nisou,
příspěvková
organizace
Základní škola
Křižany Žibřidice, okres
Liberec

Základní škola
25. Motýl Plavy 2022 Plavy, okres
Jablonec nad

hodnota
par.

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

25022342

Poznávejme se
19.
navzájem 2022

měrná
jednotka

1. 2. 2022–
31. 12. 2022

72744171

Primární
prevence na ZŠ a
18.
MŠ Kamenický
Šenov

název par.

44,93

72742399

Společně v
bezpečí 4

účel

15.500

44223897

17.

Základní škola
Jablonec nad
Nisou - Mšeno,
Mozartova 24,
příspěvková
organizace
Základní škola
Rovensko pod
Troskami,
příspěvková
organizace
Základní škola a
mateřská škola,
Kamenický
Šenov, náměstí
Míru 616,
příspěvková
organizace

Termín
realizace

17.000

30.000

25,00

1. 2. 2022–
31. 12. 2022

68,42

1. 2. 2022–
31. 12. 2022

69,25

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

56,48

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

70695539

Programy
primární
16.
prevence na ZŠ
Mozartova

ŽADATEL:

Výstupy parametrů

19.500

70695083

NÁZEV
PROJEKTU:

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

14.000

70,00

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

50

7274
4162

Pořad. číslo
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25.000

59,52

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

40

1. 2. 2022–
30. 9. 2022

65,00

20

Primární prevence besedy
rizikového chování
žáků 2. - 9. třídy
školení

NÁZEV
PROJEKTU:

ŽADATEL:

IČO

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

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

Digitální
27.
wellbeing

Základní škola,
Česká Lípa,
Šluknovská
2904,
příspěvková
organizace

25.000

48283070

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

70982597

Nisou příspěvková
organizace

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

16.000

62,50

66,67

měrná
jednotka

hodnota
par.

časová
náročnost
projektu

kurz

výjezd
ní

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

osoba

22

osoba

220

název par.

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

jednorá
zový

kurz

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

70695261

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

ŽADATEL:

48.987

69,99

70983127

1.

NÁZEV
PROJEKTU:

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

35.00

69,81

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:

70.000

58,33

21

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

název par.

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

hod
měrná
nota
jednotka
par.

osoba

1

osoba

1

osoba

1

ŽADATEL:

4.

ZŠ U Soudu Neurofeedback
SW a
příslušenství

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

5.

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro
žáky s
podpůrnými
opatřeními

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

72743131

NÁZEV
PROJEKTU:

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

70983003

Pořad. číslo
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70.000

20.000

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

název par.

hod
měrná
nota
jednotka
par.

63,64

Podpora
kompenzačních
Počet
pomůcek pro žáka s
1. 4. 2022–
podpořených
podpůrnými opatřeními
23. 12. 2022
dětí, žáků,
pořízením SW a
studentů
příslušenství k přístroji
Neurofeedback

osoba

1

66,67

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

osoba

1

3 . 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

22

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.
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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

Vandalství – neškodná
70983003
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

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).

4. 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

Hodkovice nad
Mohelkou

Celoroční kroužek mladých
00482544 rybářů 2022

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

Stráž nad Nisou

70695539 Staročeský strážský jarmark
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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

5. 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.
Přítomno: 13

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: PŘIJATO

15. Různé
• Jaromír Dvořák, předseda výboru požádal pana Tomáše Vlčka, aby doplnil své
podněty ohledně omezeného výběru oborů středního vzdělání kategorie E v okrese
České Lípy. Pan Tomáš Vlček navrhl OŠMTS, aby zvážilo otevření nových oborů
středního vzdělání kategorie E na Českolipsku, které by v tomto případě
představovaly především pomocné práce ve stavebnictví, lesnictví atd. Dále
požádal, aby se OŠMTS k této problematice vyjádřilo na dalším zasedání výboru
v dubnu.
• Proběhla rozsáhlá diskuse o postupu vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny (J, Dvořák, T.
Vlček, J. Princová, D. Mánek, F. Lufinka, M. P. Baumannová, J. Šimek, D.
Václavík, V. Drábková, E. Bartoňová, T. Pokorný, Š. Prachařová). Během diskuse
se hovořilo především ohledně toho, jakým způsobem bude probíhat přijímací řízení
na střední školy studentů z Ukrajiny a jakým způsobem zapojovat ukrajinské děti,
žáky a studenty do vzdělávacích systémů. Diskuse pokračovala dále na téma
ohledně distančního vzdělávání žáku z Ukrajiny, obcházení hygienických
podmínek, které by mohly znamenat závažné problémy při nedodržování naplnění
kapacit tříd, škol atp., ubytování uprchlíků z Ukrajiny a vznikajících problémech,
rozdílného základního vzdělávání ukrajinských dětí, pokynů a nařízení od MŠMT
bez finančních prostředků k zajištění, nejistot týkajících se příjímání ukrajinských
studentů ke studiu, využití středních škol a gymnázií Národního plánu obnovy.
• Během diskuse se dostavila Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu z online porady Lex Ukrajina školství. Jiřina Princová podala
členům výboru nové informace týkající se LEX Ukrajina – školství a odpověděla na
některá témata diskutovaná v předchozím odstavci. Zdůraznila, že prioritou
OŠMTS bude nyní sběr dat od ředitelů škol a školských zařízení v LK týkajících se
počtu a umístění dětí, dále pak upozornila na veliký problém proočkovanosti
ukrajinských dětí (nemají na to doklady, nebo nejsou očkované vůbec) a závažných
důsledků z toho plynoucích. A v neposlední řadě také konstatovala problematiku
nedostatku peněz na adaptační skupiny.
• Eva Bartoňová navrhla, aby téma,, Ukrajina – řešení v obcích“ bylo zařazeno jako
samostatný bod na dalším zasedání VVVZ, což bylo členy výboru odsouhlasováno.

24

Zápis č. 3 zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 22. 3. 2022

Jaromír Dvořák, předseda výboru poděkoval za účast členům výboru.

Ověřovatel zápisu:
……………………………….
člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
……………………………….
předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 22. března 2022
Zapsal: Markéta Peterková
tajemník
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