Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 29.03.2022
USNESENÍ č. 87/22/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Stanislav Říha (ANO),
- Vladimíra Stříbrného (SLK).
USNESENÍ č. 88/22/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
USNESENÍ č. 89/22/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Martin Brož (ANO),
- Daniela Weissová (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Libor Křenek (SPD).
USNESENÍ č. 90/22/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu
- 397/21/ZK z 28. 2. 2022 do 31. 5. 2022
a vypouští
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ze sledování usnesení č. 247/16/ZK, 494/21/ZK, 496/21/ZK, 533/21/ZK, 549/21/ZK, 552/21/ZK,
553/21/ZK, 557/21/ZK, 562/21/ZK, 580/21/ZK, 25/22/ZK, 31/22/ZK, 37/22/ZK, 41/22/ZK,
42/22/ZK, 50/22/ZK, 62/22/ZK, 72/22/ZK, 74/22/ZK, 78/22/ZK, 80/22/ZK.
USNESENÍ č. 91/22/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. 1. 2022 do 4. 3. 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 29. 1. 2022 do 4. 3. 2022.
USNESENÍ č. 92/22/ZK
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3625/2021 s ČR – Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje, o darování vysoušečů
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o změně rozsahu věcného daru – vysoušečů, poskytnutých ČR - Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, IČO: 70888744, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 511/21/ZK ze dne 30.11.2021, z 28 kusů na 25 kusů vysoušečů v
celkové pořizovací ceně ve výši 203.523 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit postup dle přijatého usnesení.
Termín: 29. 04. 2022
USNESENÍ č. 93/22/ZK
Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dokument Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje.
USNESENÍ č. 94/22/ZK
ZR-RO č. 54/22 – navýšení příjmů kraje z titulu zapojení fin. prostředků z veř. sbírky Vizitka
LK a navýšení výdajů v kap. 911 15 – Krajský úřad
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/22, kterým se navyšují příjmy kraje z titulu zapojení
finančních prostředků z veřejné sbírky Vizitka Libereckého kraje ve výši 4.000 Kč a současně se
navyšují výdaje v kapitole 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele, ve výši 4.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku a informatiky,
aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 95/22/ZK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Dobranov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to části
p. p. č. 372 o předpokládané výměře cca 12 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se
v katastrálním území Dobranov, obci Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví č. 272 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, manželům Michalu Šichtovi, 21. 6.
1986, Dobranov a Aleně Šichtové, 24. 5. 1987, Dobranov, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve
výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující nechají na své náklady vypracovat geometrický plán na oddělení
části pozemku, na uvedené části pozemku se nachází část předsíně domu, elektrická skříň a oplocení
ve vlastnictví žadatelů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 96/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Volfartice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování části p. p. č. 1279/1 o předpokládané výměře cca 1 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Volfartice, obci Volfartice, evidované na listu
vlastnictví č. 399 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci
Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, 471 12 Volfartice, IČO 00261076, kdy darovací smlouva
bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na
stavbu „Obnova lávky L-01, Volfartice“, předpokládaná účetní hodnota pozemku ve výši 17,50 Kč
(slovy: slovy: sedmnáct korun českých, padesát haléřů)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 97/22/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemku v k. ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru p. p. č. 3639/3 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se
v katastrálním území Semily, obci Semily, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od města Semily, se
sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO 00276111, hodnota daru dle účetní evidence činí 99 Kč
(slovy: devadesát devět korun českých), jedná se o pozemek, na kterém se nachází těleso silnice
III. třídy ev. č. III/2923,
b)

svěření takto nabyté nemovité věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
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USNESENÍ č. 98/22/ZK
Majetkoprávní operace – prodej:
1. pozemku v k. ú. Proseč pod Ještědem
2. pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p. p. č. 1235/3 o výměře 29 m2, nově označené jako p. p. č. 1235/4, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 356-261/2021 ze dne 16. 11.
2021, nacházející se v katastrálním území Proseč pod Ještědem, obci Proseč pod Ještědem,
evidované na listu vlastnictví č. 383 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, manželům
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
52.200 Kč (slovy: padesát dva tisíc dvě stě korun českých), na předmětné části pozemku se
nachází část novostavby garáže žadatelů,
2. prodej části p. p. č. 1634/8 o výměře 13 m2, nově označené jako p. p. č. 1634/10, zahrada,
vymezené geometrickým plánem č. 2014-40/2010 ze dne 25. 8. 2010, nacházející se v
katastrálním území Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou, evidované na listu
vlastnictví č. 750 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.500 Kč
(slovy: šest tisíc pět set korun českých), předmětná část pozemku poslouží jako příjezdová cesta
k pozemku žadatele
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 99/22/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Bozkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části st. p. č. 637 o výměře 9 m2, označené jako st. p. č. 637, zastavěná plocha a nádvoří,
vymezené geometrickým plánem č. 648-81/2021, nacházející se v katastrálním území Bozkov, obci
Bozkov, evidované na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, obchodní korporaci CORPORE s. r. o., se sídlem č. p. 176, 512 13 Bozkov, IČO
615 34 897, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.500 Kč (slovy: čtyři tisíce pět set korun
českých), na předmětném pozemku se nachází část stavby rodinného domu ve vlastnictví žadatele
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 100/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Český Dub (FAMA 2021/10/017)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
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b)

části p. p. č. 1189/1 o výměře 51 m2, nově označené jako p. p. č. 1189/4, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1395-296/2019 ze dne 12. 12. 2019,
nacházející se v katastrálním území Český Dub, obci Český Dub, evidované na listu vlastnictví
č. 232 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 5.100 Kč
(slovy: pět tisíc sto korun českých), pozemek je nutné vykoupit v rámci stavby: Silnice II/278
Český Dub, sanace svahu, refundace nebude uplatněna,
svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 101/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Polesí u Rynoltic (FAMA 2021/11/071)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
části p. p. č. 1055/3 o výměře 25 m2, nově označené jako p. p. č. 1055/4, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 238-64/2020 ze dne 7. 11.
2021, nacházející se v katastrálním území Polesí u Rynoltic, obci Rynoltice, evidované na listu
vlastnictví č. 298 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od
za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 1.500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), předmětný pozemek je
nutné vykoupit v rámci akce: Silnice III/2718 Polesí, refundace nebude uplatněna,
b)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 102/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Pulečný (FAMA 2021/12/032)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
části p. p. č. 89/1 o výměře 19 m2, nově označené jako p. p. č. 89/7, ostatní plocha, způsob
využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 603-53/2019 ze dne 26. 8. 2019, nacházející
se v katastrálním území Pulečný, obci Pulečný, evidované na listu vlastnictví č. 896 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od
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b)

manželů
, za
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.900 Kč (slovy: jeden tisíc devět set korun českých),
pozemek je nutné vykoupit v rámci stavby: Pulečný - rekonstrukce silnice III/28711, refundace
nebude uplatněna,
svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 103/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/12/041)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
p. p. č. 2772/8 o výměře 202 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a p. p. č. 2773/5 o
výměře 99 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území
Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných na listu vlastnictví č. 428 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.060 Kč (slovy: osmnáct
tisíc šedesát korun českých), pozemky je nutné vykoupit v rámci stavby: Silnice III/2895
Roztoky u Semil - Helkovice, rekonstrukce silnice, refundace nebude uplatněna,
b)

svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 104/22/ZK
ZR–RO č. 58/22 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba, zajištění zubní
pohotovosti a protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/22, kterým se upravuje rozpis specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví v úhrnné výši
15.336.400 Kč
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby v
úhrnné výši 15.336.400 Kč, a to níže uvedeným konkrétním společnostem v tomto rozsahu:
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a)
b)
c)
d)
e)
2.

3.

Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, ve výši 7.214.400 Kč,
Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470
01 Česká Lípa, ve výši 1.694.000 Kč,
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466
01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1.694.000 Kč,
MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, ve výši 3.214.000
Kč,
Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
ve výši 1.520.000 Kč,

o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné služby Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši ve výši 5.000.000 Kč,
o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 1.327.750 Kč,

schvaluje
znění těchto smluv:
a) Smlouvy č. OLP/208/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,
b) Smlouvy č. OLP/209/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518,
c) Smlouvy č. OLP/210/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00829838,
d)
e)

f)

Smlouvy č. OLP/211/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 05421888,
Smlouvy č. OLP/212/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, IČO:
63145766,
Smlouvy č. OLP/213/2022 o zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,

g)

Smlouvy č. OLP/214/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných zakázek
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2022.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 105/22/ZK
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Město Turnov – porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
a) prominutí 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) prominutí 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
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 106/22/ZK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – DDÚ, SVP a ZŠ, Liberec, na zajištění
provozu pracovišť středisek výchovné péče v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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,
schvaluje
znění 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
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/400/2022 k
podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 107/22/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí 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,
schvaluje
A. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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)
b)
2.

snížení akce číslo 0450050000: Podpora aktivit příspěvkových organizací o částku 20.000
Kč,
snížení akce číslo 04503370000: Rezervy v kapitole 912 – opravy a havárie v průběhu roku
2022 na objektech OŠMTS o částku 500.000 Kč,
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,
B. Smlouvu 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
a ukládá
a) Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2022,
b)

Termín: 30. 04. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Smlouvy
č. OLP/410/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing.
Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 108/22/ZK
Vyhlášení programu č. 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů
na pevná paliva - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu účelu programu 2.8 „Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů
na pevná paliva“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“ ve
znění: „Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č.
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2)

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s
ekodesignem.“,
neuplatnění článku 12 Pravidel pro publicitu ze Zásad pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu Libereckého kraje s ohledem na charakter příjemce vyhlášeného programu 2.8
„Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“ Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“,

3)

vyhlášení a podmínky programu 2.8 „Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u
domácích kotlů na pevná paliva“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
„regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k
rozdělení ve výši 800.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.8 k předkládání žádostí o dotace na rok 2022.
Termín: 30. 03. 2022

USNESENÍ č. 109/22/ZK
ZR-RO č. 49/22 úprava v kapitole 926 07 – Dotační fond a vyhlášení dotačního programu 7.3
Stavebně historický průzkum
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 49/22, kterým se upravují výdaje v kapitole 926 07 –
Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to tak že:
a) se snižují nespecifikované rezervy programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, v
celkové výši 201.700 Kč,
b)

2.

se snižuje specifický ukazatel 7030017 ŘKF Vítkov u Chrastavy – SHP kostel Horní
Vítkov v celkové výši 48.300 Kč,
c) a současně se navyšují nespecifikované rezervy 7.3 Stavebně historický průzkum v celkové
výši 250.000 Kč, bez vlivu na celkový objem rozpočtu LK,
podmínky vyhlášení programu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2022, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a
cestovní ruch, program 7.3 Stavebně historický průzkum s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 250.000 Kč

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022,
Termín: 30. 04. 2022
2. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, zajistit Vyhlášení dotačního programu 7.3 Stavebně historický průzkum.
Termín: 30. 03. 2022

USNESENÍ č. 110/22/ZK
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Poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti kultury v režimu blokové
výjimky – úprava vzorových smluv a uzavření dodatků
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. nové znění vzorových smluv v oblasti kultury, a to: Smlouvy o poskytnutí dotace v režimu
blokové výjimky – investiční, Smlouvy o poskytnutí dotace v režimu blokové výjimky –
neinvestiční, Smlouvy o poskytnutí dotace v režimu blokové výjimky – neinvestiční víceleté,
které budou uzavírány s budoucími příjemci od roku 2022,
2. vzorový dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace v režimu blokové výjimky v oblasti
kultury, jejímž předmětem je změna v rozsahu a způsobu vyúčtování projektu, a který bude
uzavřen mezi Libereckým krajem a těmito příjemci:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)

Obcí Křižany, se sídlem Křižany 340, 463 53 Křižany, IČO: 00262943, na projekt
„Dixieland v Křižanech“, č. OLP/3583/2020,
AB Studio“, se sídlem Velvarská 1649/13, 160 00 Praha 6, IČO: 22905499, na projekt
„Letní jazzová dílna Karla Velebného“, č. OLP/3704/2020,
Kino Varšava z.s., se sídlem Frýdlantská 285/16, 460 01 Liberec 1, IČO: 22609768, na
projekt „Nisa film festival“, č. OLP/3792/2020,
Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, se sídlem U Muzea 4, 466 01 Jablonec nad
Nisou, IČO: 00079481, na projekt „Mezinárodní trienále skla a bižuterie – ročník 2020,
2023 a 2026“, č. OLP/3827/2020,
Yashica Events a.s., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 07306041, na
projekt „LétoFest Liberec“, č. OLP/3949/2020,
Progres, z.s., se sídlem Norská 2574, 470 06 Česká Lípa, IČO: 70869758, na projekt
„Festival Všudybud“, č. OLP/3980/2020,
Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, 101
00 Praha 10 – Vinohrady, IČO: 22813861, na projekt „ANIFILM, Mezinárodní festival
animovaných filmů, Liberec“, č. OLP/132/2021,
Kultura, z.s., se sídlem Hrdinů 514/28, 460 01 Liberec, IČO: 05120446, na projekt
„Majáles Liberec 2021 - 2023“, č. OLP/1120/2021,

i)

Bohemorum, s.r.o., se sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 28689810, na
projekt „MHF Lípa Musica“, č. OLP/3245/2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit dodatky k výše uvedeným smlouvám k
podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 111/22/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a
zemědělství 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství v úhrnném objemu 1.250.000 Kč níže uvedeným příjemcům na
projekt/aktivitu v období 1. 1. - 30. 11. 2022 do výše:
č.

Název / účel
projektu

Název žadatele

Závazné výstupy projektu

IČ / sídlo žadatele

Dotace do
výše

1

Nábytková banka
Provoz Nábytkové
Libereckého kraje, z. banky Libereckého
s.
kraje, z. s.

09836578
Získaný nábytek a vybavení
domácností pro znovuvyužití Zapadlá 550,
60 tun; provoz provozovny 463 11 Liberec XXX
nábytkové banky - 11 měsíců
- Vratislavice nad
Nisou

300.000 Kč

2

22714154
Potravinová banka Potravinová banka Potravinová pomoc - 100 tun;
Libereckého kraje, z. Libereckého kraje, z. provoz provozovny potravinové Pionýrů 976/15,
s.
s.
banky - 11 měsíců
460 06 Liberec VI Rochlice

300.000 Kč

3

Nové geotopy v databázi - 10
ks; leták geostezky Přes Bukové
01834410
hory - 1000 ks; Akční plán
Národní geoparku Ralsko - 1 Kuřívody 701, 471
ks; realizace exkurzí
24 Ralsko
s geoprůvodcem - 5 akcí

250.000 Kč

4

5

6

Geopark Ralsko
o.p.s.

Podpora činnosti
Geoparku Ralsko
2022

Den Země s Geoparkem
27511774
UNESCO Český ráj - 1 akce;
Podpora činnosti
Geopark Český ráj
Den Geoparku UNESCO Český
Geoparku UNESCO
Antonína Dvořáka
o.p.s.
ráj - 1 akce; Plán interpretace
Český ráj 2022
335,
Geoparku UNESCO Český ráj 511 01 Turnov
1 dokument
00088455
Správa
Vydávání časopisu
Časopis KJH (část Jizerské
Krkonošského
Krkonoše – Jizerské
hory) - 99 stran
Dobrovského 3, 543
národního parku
hory
01 Vrchlabí
46746030
Grantový fond
Nadace Ivana
ekologické výchovy Počet podpořených projektů - 8
Dejmala pro ochranu
Vaňurova 465/20,
dětí v Libereckém
ks
přírody
460 07 Liberec III kraji
Jeřáb

250.000 Kč

50.000 Kč

100.000 Kč

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci v roce 2022
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému
řízením resortu životního prostředí a zemědělství, smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 112/22/ZK
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Agrárním poradenským a informačním centrem
Libereckého kraje – APIC
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5573/2018 o spolupráci mezi Libereckým krajem a Agrárním
poradenským a informačním centrem Libereckého kraje - APIC se sídlem U Nisy 745/6, 460 07
Liberec, IČ 71251103, jehož předmětem je změna podmínek spolupráce v oblasti zemědělství a
souvisejících oborů v návaznosti na účelné a cílené využití finančních prostředků dle aktuálních
potřeb resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 113/22/ZK
Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok
2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. program Podpora hospodaření v lesích pro rok 2022 Lesnického fondu Libereckého kraje,
2. podmínky a vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2022 Lesnického fondu
Libereckého kraje s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 3.800.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
zajistit vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2022 k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 31. 03. 2022

USNESENÍ č. 114/22/ZK
ZR-RO č. 62/22 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický fond a rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 62/22, kterým se snižují rezervy ve výdajích kapitoly 934
08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové výši 592.570 Kč (program
Podpora hospodaření v lesích) a současně se zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 934 08 –
Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové výši 592.570 Kč (program Podpora
hospodaření v lesích) bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého kraje v
úhrnném objemu 592.570 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu do výše:
Č.

Název
žadatele

IČ/datum
narození
žadatele

Sídlo, trvalé
bydliště žadatele

Právní
statut
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Výše
dotace v
Kč

Účel dotace

Režim
podpor
y De
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minimis
(D) /
Notifika
ce (N)

1
2
3

Město
Smržovka
Město
Lučany nad
Nisou
CORTUUM
s.r.o.

00262579
00262455

obec

6 300
Kč

instalace odparníků
6 300 Kč

obec

5 600
Kč

instalace odparníků
5 600 Kč
instalace odparníků
7 000 Kč
instalace lapáků
2 100 Kč, instalace
odparníků 3 500
Kč
instalace
odparníků 6 300
Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 10 700
Kč
instalace odparníků
24 500 Kč,
aplikace nátěrů
proti okusu 2 930
Kč

s.r.o.

7 000 Kč

4

fyzická osoba
nepodnikající

5 600 Kč

5

fyzická osoba
nepodnikající

6 300 Kč

6

Myrkvidr
s.r.o.

7

Město
Raspenava

9

Město
Smržovka

10

11

Obec Jestřebí
Statutární
město
Jablonec nad
Nisou

12

Město
Chrastava

27406202

náměstí
T.G.Masaryka
600, Smržovka,
468 51
Lučany nad Nisou
333, Lučany nad
Nisou, 468 71
Trojská 358/131,
Praha 7, 171 00

01700863

Lažanská 6/1442,
Praha 5, 150 00

10 700 Kč

obec

27 430 Kč

00262579

Fučíkova 421,
Raspenava, 464
01
náměstí
T.G.Masaryka
600, Smržovka,
468 51

00260878

Jestřebí 142,
Jestřebí, 471 61

00262340

Mírové náměstí
3100/19, Jablonec
nad Nisou, 466 01

obec

7 200 Kč

00262871

náměstí 1. máje 1,
Chrastava, 463 31

obec

61 900 Kč

00263141

obec

24 250 Kč

obec

5 040 Kč

fyzická osoba
podnikající

13

00262455

Chlum 95,
Doksy, 472 01
Lučany nad Nisou
333, Lučany nad
Nisou, 468 71

16

Obec
Vlastibořice

00671878

Vlastibořice 23,
Vlastibořice,
463 44

17

Obec Pěnčín

00263095

18

Město
Osečná

00263061

14

s.r.o.

15

Obec Chlum
Město
Lučany nad
Nisou

00483362

Pěnčín 62,
Pěnčín, 463 45
Svatovítské
náměstí 105,
Osečná, 463 52

7 700 Kč

obec

15 750 Kč

obec

19 425 Kč

obec

10 000 Kč

obec

18 370 Kč

obec

22 745 Kč

14

aplikace nátěrů
proti okusu 24 250
Kč
instalace odparníků
3 500 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
1 540 Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 7 200
Kč
instalace odparníků
43 400 Kč, další
výchovný zásah
18 500 Kč
instalace lapáků
7 700 Kč
instalace odparníků
15 750 Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 19 425
Kč
instalace odparníků
8 400 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
1 600 Kč
instalace odparníků
10 500 Kč,
aplikace nátěrů
proti okusu 170
Kč, další výchovný
zásah 7 700 Kč
instalace odparníků
10 500 Kč,
aplikace nátěrů

N
N
D

D
D
N

N

N

D

N

D
N
N
N

N

N
N
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Obec
Pulečný

00832332

Pulečný 26,
Pulečný, 468 02

obec

53 400 Kč

21

Městské lesy
Česká Lípa
spol. s.r.o.

25446541

Náměstí T. G. M.
1, Česká Lípa,
470 01

s.r.o.

46 350 Kč

22

Město
Mimoň

00260746

Mírová 120,
Mimoň, 471 24

obec

19 000 Kč

23

Obec
Dalešice

43256201

Dalešice 67,
Dalešice, 468 02

obec

19 000 Kč

24

fyzická osoba
nepodnikající

32 900 Kč

25

fyzická osoba
nepodnikající

8 750 Kč

26

fyzická osoba
nepodnikající

7 280 Kč

a.s.

5 080 Kč

obec

9 900 Kč

s.r.o.

5 300 Kč

27

ZOD Brniště
a.s.

00119407

28

Město Nový
Bor

00260771

30

Ledret s.r.o.

06244033

31

Obec Skalice
u České Lípy

00673455

Náměstí Míru 1,
Nový Bor, 473 01
Náměstí 4,
Mlázovice, 507
58
Skalice u České
Lípy 377, Skalice
u České Lípy,
471 17

32

Město
Zákupy

00261114

Borská 5,
Zákupy, 471 23

b)

Č.

Jáchymov 1,
Brniště, 471 29

obec

17 800 Kč

obec

106 500
Kč

proti okusu 12 245
Kč
instalace odparníků
16 450 Kč,
aplikace nátěrů
proti okusu 36 950
Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 43 100
Kč, další výchovný
zásah 3 250 Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 19 000
Kč
instalace odparníků
5 950 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
13 050 Kč
instalace odparníků
15 400 Kč,
aplikace nátěrů
proti okusu 17 500
Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 8 750
Kč
instalace odparníků
2 100 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
5 180 Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 5 080
Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 9 900
Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 5 300
Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 17 800
Kč
aplikace nátěrů
proti okusu 106
500 Kč

N

N
N

N

D
D

D
N
D
D

D
D

o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého kraje
níže uvedeným žadatelům z důvodu nesplnění podmínek stanovených programem Podpora
hospodaření v lesích:
Název
žadatele

8

Obec
Jeřmanice

19

Obec Nová
Ves nad
Popelkou

IČ/datum
narození

Sídlo, trvalé
Právní statut Požadovaná
bydliště, žadatele
výše dotace v
Kč

Pastevní 274,
46744959 Jeřmanice, 463 12 obec
Nová Ves nad
Popelkou 244,
Nová Ves nad
00275948 Popelkou, 512 71 obec

15

Důvod nesplnění podmínek

8 900 Kč

Po krácení požadované výše
dotace na základě kontroly na
místě nedodržena minimální
výše oprávněně požadované
dotace, která činí 5 000 Kč.

3 900 Kč

Nedodržena minimální výše
oprávněně požadované
dotace, která činí 5 000 Kč.
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Městys
Holany

Holany 43,
00260525 Holany, 470 02

obec

21 100 Kč

Žádost nebyla podána
v elektronické podobě
prostřednictvím webového
rozhraní.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok
2022,
Termín: 30. 04. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřeného
řízením resortu životního prostředí a zemědělství, smlouvy o poskytnutí dotace z Lesnického
fondu Libereckého kraje, Program podpora hospodaření v lesích, k podpisu,
3.

Termín: 31. 07. 2022
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, vyrozumět všechny neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 115/22/ZK
Písemné informace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 2. 2022 do 15. 3.
2022,
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 5., 6. a 7.
mimořádném zasedání rady kraje,
c) Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy,
d) Výroční zprávu Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2021
včetně plánu aktivit na rok 2022 pro jednotlivé pilotní projekty,
e) Poskytnutí finančního daru Městu Lomnice nad Popelkou za vítězství v Programu
regenerace městských památkových zón v Libereckém kraji z kapitoly 917 07 – Transfery,
f) Stav reformy duševního zdraví v Libereckém kraji, Krajská kooridnační skupina pro duševní
zdraví - aktualizace statutu,
g) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2022,
h) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2021,
i) Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2022,
j) Zprávu o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2021,
k) Zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji,
l) Revokace části usnesení č. 390/22/mRK ze dne 7. 3. 2022, poskytnutí finančního daru KNL,
a.s.

USNESENÍ č. 116/22/ZK
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Poskytnutí dotace na „Organizačně technické zajištění ISRR Krkonoše 2022“, žadatele
Krkonoše – svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/375/2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatele Krkonoše –
svazek měst a obcí na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje
regionu Krkonoše 2022“
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace do výše 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Krkonoše –
svazek měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898, na projekt „Organizačně
technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2022“,
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/375/2022,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01
Vrchlabí, IČO: 70157898
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit vyrozumění příjemce o poskytnutí dotace a předložení
smlouvy č. OLP/375/2022 Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a
regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 117/22/ZK
Zřízení Fondu Turow Libereckého kraje a Výboru Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého
kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
zřizuje
I. Fond Turow Libereckého kraje jako samostatnou výdajovou kapitolu 927,
II. Výbor Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje,
schvaluje
I. znění Statutu Fondu Turow Libereckého kraje,
II. znění Statutu Výboru Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje
a ukládá
Václavu Židkovi, seznámit dotčené obce Libereckého kraje ovlivněné těžbou v dole Turow, na jejichž
území budou realizovány projekty a činnosti dle čl. 2 Statutu Fondu Turow, a vodárenské společnosti
SVS a.s. a FVS, a.s., se zřízením Fondu Turow a Výborem Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého
kraje.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 118/22/ZK
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ZR-RO č. 73/22 – zapojení příjmů do kapitoly 927 08 Fond Turow a navýšení výdajů rozpočtu
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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,
2)

b) finančního vyrovnání ve výši 603.250.000 Kč od Polského státu,
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,
b)

nového dílčího ukazatele „Opatření k řešení dopadů dolu Turow, PL – dohoda“ ve výši
603.250.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na
rok 2022.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 119/22/ZK
Volba do Výboru Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje
obec nebo město

funkce

člen rady kraje

předseda

Václav Židek

Hrádek nad Nisou

místopředseda

Mgr. Josef Horinka

Kunratice

člen

Milan Götz

Dětřichov

člen

Martina Kohoutová

Bulovka

člen

Romana Šidlová

Višňová

člen

Tomáš Cýrus

Černousy

člen

Miroslav Richter

Frýdlant

člen

Ing. Dan Ramzer

Heřmanice

člen

Vladimír Stříbrný

Chrastava

člen

Ing. Miroslav Chvála

Chotyně

člen

Jana Mlejnecká

Bílý Kostel nad Nisou

člen

Ing. Jiří Formánek
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Liberec

člen

Ing. Jaroslav Zámečník,
CSc.

USNESENÍ č. 120/22/ZK
ZR-RO č. 90/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace
ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace ve výši 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“,
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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:
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“,
2) smlouvu č. OLP/295/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, IČO
70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z Krizového fondu Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu,
2)

Termín: 02. 05. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit aktualizaci stávajícího rozpočtu LK na rok 2022.
Termín: 02. 05. 2022

USNESENÍ č. 121/22/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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,
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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,
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, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2022.
Termín: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 122/22/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/22 kterým se:
a) 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,
rozhoduje
o poskytnutí 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,
schvaluje
smlouvu 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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 123/22/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace spolku Pakli sport klub, z.s. na projekt „UEC
Mistrovství Evropy v marathonu horských kol 2022“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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,
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/361/2022 uzavírané
mezi Libereckým krajem a žadatelem Pakli sport klub, z.s.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/361/2022 o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi
hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 124/22/ZK
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Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací projektům ze Seznamu významných akcí
podporovaných Libereckým krajem v oblasti tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které nemá charakter
podpory de minimis, a uzavření víceleté smlouvy s příjemci:
a) 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,
b)

c)

d)

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,
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,
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,

e)

2.

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,
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které má charakter podpory de
minimis, a uzavření víceleté smlouvy s příjemci:
a) 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,
b)

c)

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,
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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d)

e)

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,
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,

f)

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,
g) 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,
schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální
dotace 2022-2025
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení předmětných smluv o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální dotace 2022 – 2025 k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 125/22/ZK
ZR-RO č. 71/22 – rozhodnutí o poskytnutí dotace subjektu Krajská organizace ČUS
Libereckého kraje na projekt Nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje za r. 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření číslo 71/21, kterým se upravují kapitoly 914 04 – Působnosti
a 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, rozpočtu Libereckého kraje
následovně:
1. snižuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 914 04 – Působnosti / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 250.000 Kč, a to snížením ukazatele
číslo akce 0487170000 – Sportovec roku Libereckého kraje ve výši 250.000 Kč,
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,

rozhoduje
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o poskytnutí 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,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/540/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a Krajskou organizací ČUS Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/540/2022 o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 126/22/ZK
Dodatek ke smlouvě č. OLP/298/2022 v rámci dílčího rozdělení finančních prostředků kapitoly
313-MPSV ve stavu rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č.
OLP/298/2022, který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a organizací Alzheimercentrum Česká
Lípa z.ú., se sídlem U Nemocnice 2696, Česká Lípa, 470 06 Česká Lípa, IČ 07234571, z důvodu
časového vymezení poskytnutí dotace na měsíc leden a únor roku 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat Dodatek č. 1 ke
smlouvě OLP/298/2022 pro Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.
Termín: 31. 03. 2022

USNESENÍ č. 127/22/ZK
ZR-RO č. 72/22 – úprava kapitoly 917 04 – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

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,
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,

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,
rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 575.000 Kč pro:
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a)

b)

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,

schvaluje
a) smlouvu 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) smlouvu 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
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2022,
2.

Termín: 30. 04. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
se Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací, a Základní školou,
Praktickou školou a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací,
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 128/22/ZK
ZR-RO č. 79/22 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Školství a mládež
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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. program č. 4.1 Program volnočasových aktivit:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 2.153.495 Kč,
2.

b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 2.337.000 Kč,
program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování:

3.

a) snížení nerozepsané rezervy o částku 803.360 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 695.760 Kč,
program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními:
a)
b)

snížení nerozepsané rezervy o částku 319.892 Kč,
zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 243.987 Kč,

26

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

Obnova a
doplnění
vybavení pro
zajištění běžné
4. činnosti
turistického
oddílu Orion
(tábory, výpravy
a schůzky).
Dětská televize
5.
Liberec 2022

6. Cesta Afrikou

Spolek Jicarilla

Filmový klub
Liberec, z.s.

VČAS z.s.

SPORTOVNÍ
Táborová činnost
7.
KLUB NOVÝ
2022
BOR, z. s.

Šenovská smeč
8.
6. ročník

Základní škola a
mateřská škola
Kamenický
Šenov, nám.
Míru 616,
příspěvková
organizace

IČO

46747303
88555828
22845861

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

26536633

Mgr. Pavel
Bernát

65635698

Pobytový tábor
2.
2022

Spolek RAK

44223854

Letní dětský
1. tábor „Osadníci
na Blatech“

ŽADATEL:

22848151

NÁZEV
PROJEKTU:

49864653

Pořad. číslo

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

40.000

24.000

20.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

18,18

34,78

23,53

23,73

25,62

22,22

27,27

50,00

27

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

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

1.5. 22.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

ŽADATEL:

08785856

TJ SOKOL
VLČEK KTERÝ
11.
Roprachtice,spol
NEKOUŠE
ek

Letní dětský
Aldebaran15. tábor AldebaranLDT,z.s.
LDT, z.s.
Setkání
turistických
16. oddílů mládeže
Libereckého
kraje
Keramika
Kampelička 17.
dětské kroužky
keramiky

Dětský tábor
18.
Pleskoťáček

Vdechni život
19.
stavebnici

Asociace TOM
ČR, TOM 19115
Máci

Podještědský
zájmový spolek

Pleskoťáček z.s.

Motyčkovic
klika z.s.

10812474
65650310
26552591

Tenshin Shoden
Ryu, z.s.

75112655

Rozhýbej se
14. bojovým
uměním

09454896

Hýbeme se pro
13.
radost

Mateřské
centrum V
Podzámčí, z.s.

08716188

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

22675281

Volnočasové
10. aktivity mládeže
- kaskadéři -film

22881735

SHIDOKAN
INTERNATION
AL CZECH
REPUBLIC z.s.

45598126

Podkrkonošská
Podkrkonošská
společnost přátel
9. společnost v roce dětí zdravotně
2022
postižených
Semily, z.s.

IČO

NÁZEV
PROJEKTU:

49294555

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

dotace do
výše v Kč

40.000

38.000

36.000

40.000

40.000

35.000

40.000

20.000

28.000

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

60

48,72

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

34

47,37

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

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

23,67

69,44

68,97

22,88

23,53

48,78

64,07

26,67

68,00

28

Pobytové tábory
22. pořádané DDM
Drak

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

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.

IČO

00831514

Volnočasové
27.
aktivity

Základní škola a
Mateřská škola
Mříčná,
příspěvková
organizace

Letní skautský
28.
tábor

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

Tvoříme s
Klubíčkem

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

08207011

26.

15043771

Rodinné centrum
Klubíčko, z.s.

04307267

Dramacentrum
Bezejména, z.s.

70698112

Dramacentrum
25.
mládeži

75050005

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

70983224

Město Ralsko

71193472

„Volnočasové
20. aktivity v
Ralsku“

ŽADATEL:

66111358

NÁZEV
PROJEKTU:

06810942

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

dotace do
výše v Kč

40.000

40.000

40.000

40.000

21.000

40.000

28.000

28.000

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

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

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

70,00

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

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

32,05

29,94

28,57

29,94

67,74

69,44

49,50

69,69

29

Polytechnické
33.
aktivity

Mateřská škola
Jilemnice,
příspěvková
organizace

34.

Náruč dětem
2022

Dobrodružně
35. kreativní tábor
Orel 2022

Materiální
36. vybavení pro
pohybové hry
DĚTSKÉ
KURZY
37. VAŘENÍ HRAVĚ
ZDRAVĚ
Letní tábor
38.
PROFIT 2022

Centrum pro
rodinu Náruč,z.ú.
Středisko
volného času
Žlutá ponorka
Turnov,
příspěvková
organizace
Základní škola
Tanvald,
Sportovní 576,
příspěvková
organizace

Kundrátová Eva

OS PROFIT, z.s.

IČO

00854859
09034897
63154617

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

71011170

Podpora
volnočasových
32. aktivit ve
Frýdlantu v roce
2022

70155097

Přátelé TOLMU
z.s.

00855022

Letní tábory
turistického
31.
oddílu Lesní
Moudrost

Středisko
volného času
Sluníčko
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace

43257089

Senzační
30.
prázdniny

ŽADATEL:

72600110

NÁZEV
PROJEKTU:

64668592

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

dotace do
výše v Kč

40.000

40.000

34.000

39.000

40.000

30.000

20.000

40.000

40.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

23,53

16,00

68,00

69,01

69,93

21,43

50,00

29,41

29,41

30

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

2.5. 30.11.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

1.3. 1.9.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

měrná
jednotka

hodnota
par.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

120

účastníci

osoba

70

loď

ks

1

materiál

ks

100

big shot

ks

1

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

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

1.7. 30.9.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

IČO

00483371

Vodní záchranná
služba ČČK
Jablonec nad
Nisou, pobočný
spolek

64668584

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.

Mozaikové
45.
tábory 2022

Středisko
volného času
Mozaika Železný
Brod,
příspěvková
organizace

Malí farmáři a
46.
pěstitelé

26626357
26004674

Tělovýchovná
jednota
Lokomotiva
Liberec I, z.s.

ZAzemí, z.s.

Přírodní kroužek
47. pro děti spolku
HraLES

HraLES, z. s.

Plachtové stěny
48.
na jídelnu

Pionýr, z. s. Pionýrská
skupina Tužíňáci

22772006

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

46749861

Polytechnika je
zábava 2

Vzdělávací
centrum Turnov,
o.p.s.

75125439

40.

Centrum
Mateřídouška,
z.s.

03080994

Pro šikovné ruce
39.
a úsměv dětí

ŽADATEL:

07767722

NÁZEV
PROJEKTU:

68974698

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

dotace do
výše v Kč

20.000

40.000

40.000

40.000

22.000

28.000

40.000

40.000

40.000

20.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

1.2. 31.8.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

51

55,94

1.9. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

32

41,67

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

120

23,53

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

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

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

49,79

23,06

29,91

11,11

69,44

30,30

38,46

31

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

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

Zajištění
celoroční
53.
činnosti skautů z
Liberce

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

Rozvoj
54. pohybových
dovedností dětí
Celoroční
činnost
55. přípravky
Folklorního
souboru Nisanka

Folklorní soubor
Nisanka, z.s.

IČO

46748725
01554913

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

62237161

Statek Veberovi
z.s.

Letní pěvecké
58.
soustředění

00485128

Materiální
56. zajištění pro
jezdecký výcvik

ZVONEK, z.s.

46750401

Přespávačky ve
51.
Smetance

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

15045480

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

46749896

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

04460618

ŽADATEL:

60254319

NÁZEV
PROJEKTU:

09515542

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

Jizerka Semily,
z.s.

dotace do
výše v Kč

40.000

36.000

40.000

20.000

40.000

25.000

23.000

36.000

40.000

40.000

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

1.1. 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

29,76

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

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

29,41

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

75

22,22

1.8. 30.9.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

29,85

50,00

29,85

64,83

28,75

39,56

32

Tančíme s
61.
Alymirkou

Mirka Jínová

62. Tábory 2022

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

Zážitkový letní
65.
tábor 2022

Statek, z. s.

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
výtvarných
69.
kurzů pro děti

ATELIÉR
TUBA z.ú.

49109341
05306540

Spolek pro
rozvoj
svobodného
vzdělávání

22685227

Volnočasové
aktivity v
64.
Liberecké
Sudbury škole

62939211

Lenka Rajská

09849807

Výtvarné kurzy
63.
A-Z

68983590

Logopedické
kroužky

09667130

60.

44225059

Tvořivá
logopedie z.s.

06563953

Pionýr, z. s. Pionýrská
skupina
Objevitelé

86735993

Letní tábory
turistického
59.
oddílu
Objevitelů

ŽADATEL:

IČO

NÁZEV
PROJEKTU:

69292001

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

dotace do
výše v Kč

40.000

40.000

40.000

20.000

38.000

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.

1.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

145

14,78

3.1. 31.12.2022

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové
aktivity dětí a
mládeže.

Velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

98

40,00

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

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

29,63

66,67

49,35

29,41

10,58

32,79

67,99

40,00

35,09

33

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

4.

5.

6.

Komplexní
program
specifické
primární
prevence 2022

Základní škola
Český Dub,
okres Liberec,
příspěvková
organizace

72743557
70695261

ZŠ Velké
Hamry Bezpečná škola

Základní škola a
Mateřská škola
Velké Hamry,
příspěvková
organizace

IČO

Základní škola
Nový Bor,
Prevence na ZŠ náměstí Míru
náměstí Míru
128, okres Česká
Nový Bor 2022 Lípa,
příspěvková
organizace

68430132

3.

ŽADATEL:

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

72743212

2.

NÁZEV
PROJEKTU:

Prevence u nás
stále hraje prim
IV

Primární
prevence na ZŠ
ve Stráži pod
Ralskem

Primární
prevence na ZŠ
Špičák

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

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

46750088

1.

v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování v úhrnném objemu 695.760
Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu:

46750045

Pořad. číslo

2.

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

23.600

30.000

22.500

30.000

30.000

30.000

29,65

46,15

Výstupy parametrů
Termín
realizace

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

osoba

450

osoba

205

osoba

25

osoba

50

kus

4

přednáš
ka worksh
op

15

Specifická
primární prevence
rizikového chování časová
náročnost
projektu

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

Specifická
primární prevence
rizikového chování časová
náročnost
projektu

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

60,00

50,00

34

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

1. 9. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
primární prevence
rizikového chování

Specifická
prevence
rizikového
chování. Cílem je
pokračovat v práci
se žáky u kterých

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

ŽADATEL:

IČO

9.

Primární
prevence na ZŠ
5. května

Základní škola,
Liberec, ul. 5.
května 64/49,
příspěvková
organizace

Primární
10. prevence na ZŠ
Husova

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

Primární
11. prevence na ZŠ
Barvířská

Základní škola a
Mateřská škola
Barvířská,
Liberec,
příspěvková
organizace

Program
prevence
12.
rizikového
chování

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

40,00

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

účel

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.

měrná
jednotka

hodnota
par.

třídnické
hodiny

počet

15

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

osoba

450

časová
náročnost
projektu

kurz

celoroč
ně

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

350

název par.

46746145

Základní Škola
Liberec Vratislavice nad
Nisou,
příspěvková
organizace

30.000

Termín
realizace

30.000

54,67

3. 1. 2022–
31. 12. 2022

65642376

8.

Program
prevence
rizikového
chování

7.

Výstupy parametrů

30.000

69,77

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

250

72741554

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

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

30.000

69,77

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

250

65635612

Prevence
rizikového
chování, aneb
společně to
dokážeme

68975147

NÁZEV
PROJEKTU:

46746757

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

30.000

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

27.660

35

Specifická
primární prevence

NÁZEV
PROJEKTU:

IČO

Základní škola,
Liberec, Česká
354, příspěvková
organizace

Základní škola,
Liberec,
Sokolovská 328,
příspěvková
organizace

Poznávejme se
19.
navzájem 2022

Primární
20. prevence ZŠ
Jestřebí
Jdi dál!" program
21.
primární
prevence

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

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).

hodnota
par.

osoba

250

osoba

390

kurz

celoroč
ní

osoba

250

15.500

44,93

1. 2. 2022–
31. 12. 2022

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

osoba

200

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

výjezdn
í

49864653

Primární
prevence na ZŠ
18. a MŠ
Kamenický
Šenov

Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování žáků

měrná
jednotka

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

25022342

Společně v
bezpečí 4

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

název par.

70,00

72744171

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

58,33

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

účel

21.000

727423
99

Programy
primární
16.
prevence na ZŠ
Mozartova

28.000

69,77

Termín
realizace

68974639

Program
prevence
15.
rizikového
chování

30.000

Výstupy parametrů

72743034

Základní škola
Turnov, Žižkova
518, příspěvková
organizace

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

856118

Komplexní
program
14. prevence na ZŠ
Turnov,
Žižkova

855049

Primární
13. prevence na ZŠ
Česká

ŽADATEL:

64040364

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

30.000

30.000

30.000

17.000

25,00

68,42

1. 2. 2022–
31. 12. 2022

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

osoba

140

69,25

1. 2. 2022–
31. 12. 2022

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

osoba

135

36

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

NÁZEV
PROJEKTU:

ŽADATEL:

IČO

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

Výstupy parametrů
Termín
realizace

70695539

19.500

Základní škola
Křižany Žibřidice, okres
Liberec

70695083

14.000

Základní škola
Plavy, okres
Jablonec nad
Nisou příspěvková
organizace

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

3.

72744162

Motýl Plavy
25.
2022

30.000

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

70982597

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

Křesťanská
základní škola a
mateřská škola J.
A. Komenského

48283070

Jsme spolu prevence
22.
vzniku šikany v
kolektivu

44223897

příspěvková
organizace

25.000

25.000

16.000

56,48

65,00

70,00

59,52

62,50

66,67

1. 1. 2022–
31. 12. 2022

1. 2. 2022–
30. 9. 2022

účel

měrná
jednotka

hodnota
par.

kurz

celoroč
ní

žáci

120

pedago
gové

10

kurz

celoroč
ní

besedy

hodiny

20

školení

žáci

150

osoba

50

osoba

40

kurz

výjezdn
í

osoba

22

osoba

220

název par.

časová
náročnost
projektu
počet
podpořených
žáků
Specifická
počet
primární prevence podpořených
rizikového chování pedagogů
časová
náročnost
projektu
Primární prevence
rizikového chování
žáků 2. - 9. třídy

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

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

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů

kurz

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:
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jednorá
zový

IČO

Základní škola
Český Dub, okres
Liberec,
příspěvková
organizace

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

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

4.

70983127

2.

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro
žáka s
podpůrným
opatřením

70695261

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

ŽADATEL:

72743131

1.

NÁZEV
PROJEKTU:

70983003

72743131

Pořad. číslo

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.03.2022

dotace do
výše v
Kč:

Podíl LK
na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu
v%

48.987

35.00

70.000

70.000

20.000

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

název 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

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

69,99

69,81

58,33

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

hod
měrná
nota
jednotka
par.

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

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

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

sídlo
Jablonec
nad Nisou 5

IČO

60252880

NÁZEV PROJEKTU
Obnova a doplnění
vybavení pro zajištění
běžné skautské činnosti
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důvod vyřazení
Žádost nebyla podána v termínu,
uvedeném ve Vyhlášení programu.
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(tábory, výpravy a
schůzky).
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
Česká tábornická unie OSADA JIZERA Ochránci
Jizerský hor

Liberec 1
Liberec
VIII - Dolní
Hanychov

03523861

Liberec

70693617

Montessori klub pro
starší žáky
Obnova dožilého
táborového vybavení
2022

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

4.2 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).

4.3 v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
níže uvedenému žadateli na projekt/aktivitu:
ŽADATEL
Základní škola a Mateřská
škola Mříčná, příspěvková
organizace

sídlo
Mříčná 191,
51202 Mříčná

IČO

NÁZEV PROJEKTU

70698112 Kompenzační pomůcky
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důvod vyřazení
Chybně vyplněná příloha č. 2
žádosti (Míra postižení dítěte, žáka
nebo studenta s ohledem na SVP –
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ŽADATEL

sídlo

IČO

NÁZEV PROJEKTU

důvod vyřazení
neshoduje se s doporučením
poradny).

5.

o neposkytnutí 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

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

schvaluje
vzor 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 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
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a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit informování žadatelů o podpoře či
nepodpoře projektů, a předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: Školství a mládež, uzavíraných s jednotlivými příjemci, k
podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Termín: 30. 06. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 129/22/ZK
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2020/2021
Zastupitelstvo 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 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a
zveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Termín: 31. 03. 2022

USNESENÍ č. 130/22/ZK
Vyhlášení programu č. 2. 2 Dotačního fondu LK – Regionální inovační program - oblast
podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vyhlášení a podmínky 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, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.2 k předkládání žádostí o dotace na rok 2022.
Termín: 01. 04. 2022

USNESENÍ č. 131/22/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“,
programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí 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)

323.748,00

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

Režim de minimis

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
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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
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)

151.800,00

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

85

Dotace v maximální výši (Kč)

129.030,00

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1. 2. 2022 – 6. 4. 2022

Veřejná podpora

Režim de minimis

kompetence

pro

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje“, program Asistenční vouchery Libereckého kraje, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými příjemci
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, smlouvy o poskytnutí
dotace z programu Asistenční vouchery Libereckého kraje, dle schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 132/22/ZK
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ZR-RO č. 88/22 – zapojení vratek dotací a úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 Dotační fond
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 88/22, kterým se:
1. 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,
2. navyšují výdaje v kapitole 926 02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v celkové výši 634.743,20 Kč, a to:
a)

3.

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)

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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 133/22/ZK
Žádost o změnu projektu z programu 2.5 Dotačního fondu LK - Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel – Martin Skalník
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Martina Skalníka, DiS., se sídlem J. K. Tyla 146/3, 466 05 Jablonec nad
Nisou, 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,
rozhoduje
o zrušení závazného parametru „Účast na veletrhu v Olomouci – ks - 1“, změně původního parametru
„Účast na veletrzích v Praze – ks - 2“ na nový „Účast na veletrhu/akci – ks - 3“, o prodloužení termínu
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ukončení realizace projektu z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022 a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2022 na 19. 2. 2023 u projektu „MASK Gear - marketingové
a komunikační zázemí značky 2“,
schvaluje
znění 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 J. K. Tyla 146/3, 466 05
Jablonec nad Nisou, 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi
rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 134/22/ZK
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ – závazek předfinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
předpokládané předfinancováním projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ do výše
116.100.000,00 Kč v roce 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy
„Programu Životního prostředí 2021 – 2027“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2031

USNESENÍ č. 135/22/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o.,
lokalita Na Vinici, Semily“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Transformace Služby sociální péče
TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“ do výše 65.194.987 Kč a jeho rozložení v letech
2018-2029,
b) předpokládané předfinancování projektu „Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o.,
lokalita Na Vinici, Semily“ Libereckým krajem do výše 67.805.013 Kč a jeho rozložení v letech
2022-2024
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2029
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USNESENÍ č. 136/22/ZK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje 2022 – oblast cestovního ruchu –
podpora Klubu českých turistů a oprava Palackého stezky
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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

71177884

Adresa

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

Název projektu

Podpora značení a
údržby značených
turistických
tras
v Libereckém kraji

Výstupy parametrů
projektu

Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace

De
mini
mis

350.000

1.1 – 31. 12.
2022

ano

250.000

25.4. – 30. 9.
2022

ano

Obnova značení na
turistických
značených trasách –
900 km
Údržba
těžkých
orientačních prvků –
70 ks
Výměna tabulek a
směrovek – 250 ks

Cortuum s.r.o.
/společnost
s
ručením
omezeným

27406202

Trojská 358,
17100 Praha
7 - Troja

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

Montáž zábradlí
Montáž můstků 1 a 2

schvaluje
a) smlouvu č. OLP/538/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Klubem českých turistů, Liberecká oblast,
b) smlouvu 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zmocněné k jejímu podpisu na základě plné moci
č. PM 168/2020.
Termín: 29. 04. 2022
USNESENÍ č. 137/22/ZK
Dodatek č.1 ke smlouvě OLP/1928/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu, oblast
podpory Doprava
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Česká Kamenice, se sídlem náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČO:
00261220, ze dne 10.02.2022 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,
schvaluje
dodatek 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“,
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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, řízení resortu dopravy
1. zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
Termín: 04. 04. 2022
2. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1928/2020.
Termín: 29. 04. 2022
USNESENÍ č. 138/22/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru Vinnycké oblastní klinické nemocnici válečných
veteránů Vinnycké oblastní rady
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru – generátoru Atlas Copco QAS 100 za pořizovací cenu ve výši 302.475,80
Kč Vinnycké oblastní klinické nemocnici válečných veteránů Vinnycké oblastní rady se sídlem ul.
Pyrohova 109 A, Vinnycja, 21037, Ukrajina, identifikační číslo organizace: 05484439
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit hejtmanovi k podpisu
darovací smlouvu.
Termín: 30. 04. 2022

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

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

V Liberci dne 5. 4. 2022
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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