Výpis usnesení z 7. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 6. 4. 2022
USNESENÍ č. 496/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 2058/21/RK, 2100/21/RK, 19/22/RK, 80/22/RK, 84/22/RK,
94/22/RK, 140/22/RK, 143/22/RK, 152/22/RK, 167/22/RK, 170/22/RK, 184/22/RK, 201/22/RK,
211/22/RK, 213/22/RK, 220/22/RK, 221/22/RK, 228/22/RK, 235/22/RK, 240/22/RK, 241/22/RK,
249/22/RK, 269/22/RK, 278/22/RK, 280/22/RK, 283/22/RK, 284/22/RK, 289/22/mRK,
291/22/mRK, 293/22/mRK, 296/22/mRK, 298/22/RK, 300/22/RK, 302/22/RK, 303/22/RK,
304/22/RK, 307/22/RK, 308/22/RK, 309/22/RK, 311/22/RK, 315/22/RK, 316/22/RK, 320/22/RK,
321/22/RK, 322/22/RK, 323/22/RK, 326/22/RK, 327/22/RK, 328/22/RK, 329/22/RK, 330/22/RK,
334/22/RK, 337/22/RK, 338/22/RK, 340/22/RK, 342/22/RK, 343/22/RK, 344/22/RK, 345/22/RK,
346/22/RK, 347/22/RK, 348/22/RK, 352/22/RK, 356/22/RK, 357/22/RK, 358/22/RK, 359/22/RK,
360/22/RK, 379/22/RK, 383/22/RK, 386/22/RK, 388/22/RK, 392/22/RK, 393/22/RK, 395/22/RK,
397/22/RK, 398/22/RK, 399/22/RK, 401/22/RK, 402/22/RK, 403/22/RK, 404/21/RK, 405/22/RK,
406/22/RK, 407/22/RK, 408/22/RK, 415/22/RK, 416/22/RK, 417/22/RK, 419/22/RK, 421/22/RK,
423/22/RK, 424/22/RK, 428/22/RK, 429/22/RK, 430/22/RK, 433/22/RK, 434/22/RK, 435/22/RK,
437/22/RK, 439/22/RK, 446/22/RK, 454/22/RK, 465/22/RK, 466/22/RK, 467/22/RK, 468/22/RK,
469/22/RK, 470/22/RK, 479/22/RK, 480/22/RK, 481/22/RK, 482/22/RK, 487/22/RK, 488/22/RK,
490/22/mRK, 492/22/mRK, 495/22/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1711/21/RK ad 1) z 6.3. 2022 na 30. 4. 2022,
- 116/22/RK z 15. 3. 2022 na 30. 4. 2022,
- 212/22/RK z 15. 3. 2022 na 15. 4. 2022.
USNESENÍ č. 497/22/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 487/21/ZK, 534/21/ZK, 14/22/ZK, 15/22/ZK, 17/22/ZK, 18/22/ZK,
51/22/ZK, 64/22/ZK, 65/22/ZK, 70/22/ZK, 71/22/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
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USNESENÍ č. 498/22/RK
Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 4. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 4. 2022.
USNESENÍ č. 499/22/RK
Vyhodnocení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 3. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 3. 2022 s tím,
že z průběhu zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu nevyplynuly pro členy rady kraje
žádné konkrétní úkoly.
USNESENÍ č. 500/22/RK
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
- Sdružení obcí Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 320.000 Kč
Sdružení obcí Libereckého kraje, IČ 64669246, sídlem 1. Máje 858/26, 460 01 Liberec III
- Jeřáb, na náklady spojené s jeho činností,
2. se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/904/2022, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Sdružením obcí Libereckého kraje
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2)

Termín: 26. 04. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, v případě schválení dotace
a smlouvy Zastupitelstvem Libereckého kraje, předložit hejtmanovi Libereckého kraje smlouvu
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/904/2022, s výše
uvedeným příjemcem k podpisu.
Termín: 15. 05. 2022

USNESENÍ č. 501/22/RK
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – SMS
ČR
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 199.000 Kč na podporu
a rozvoj aktivit Sdružení místních samospráv ČR, z. s., IČ 75130165, sídlem Nábřežní 599, 760 01
Zlín – Prštné,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/900/2022,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružením místních samospráv ČR, IČ 75130165, sídlem
Nábřežní 599, 760 01 Zlín – Prštné
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a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi, podepsat smlouvu č. OLP/900/2022,
Termín: 20. 04. 2022
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 20. 04. 2022
USNESENÍ č. 502/22/RK
RO č. 111/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí finančního daru
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 111/22, kterým se upravují výdaje u vybraného dílčího ukazatele peněžitých
darů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši 10.000 Kč, bez vlivu na celkovou
bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje Československé obci legionářské, z. s.,
se sídlem Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 45247455, ve výši 10.000 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/714/2022 mezi Libereckým krajem a zapsaným spolkem Československá
obec legionářská, z. s., IČO 45247455
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 111/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 26. 04. 2022
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat darovací smlouvu č. OLP/714/2022
mezi Libereckým krajem a výše uvedeným obdarovaným.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 503/22/RK
RO č. 112/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 112/22, kterým se upravují výdaje u vybraného dílčího ukazatele ostatní
neinvestiční transfery – individuální záštity s finanční podporou kapitoly 917 01 - Transfery, odbor
kancelář hejtmana, ve výši 112.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o záštitu s finanční podporou na jimi pořádané akce, a to ve výši
Žadatel

IČO/datu
m
narození

Sídlem/bytem

Akce/účel
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Název
parametru

Měrn
á
jedno
tka

Hodnota
parametr
u

Max.výše
finanční
podpory
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ČESKÁ
KOMORA
ARCHITEKT
Ů

Kultura z. s.

Kultura z. s.

Český
kynologický
svaz ZKO
Liberec Pavlovice - 219

45769371

05120446

05120446

46748393

Josefská 34/6,
11800 Praha Malá Strana

Česká cena
za architekturu
2022

Výstava
v kraji
Nominační
večer
Galavečer

Ks

1

Ks

1

50.000 Kč

1
Ks

Hrdinů 514/28,
Liberec XIIStaré Pavlovice,
460 01 Liberec

Benefiční
koncert
„Liberec pro
Ukrajinu“

Doba trvání
akce

Den

1

22.000 Kč

Hrdinů 514/28,
Liberec XIIStaré Pavlovice,
460 01 Liberec

Benefiční
koncert
„Úsměv nejen
pro Kryštofa“

Doba trvání
akce

Den

1

30.000 Kč

Na Mlýnku 871,
Liberec XIIStaré Pavlovice,
460 01 Liberec

XXIV. ročník
kynologické
soutěže O
POHÁR
KRISTÝNY

Doba trvání
akce

Den

3

10.000 Kč

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými žadateli
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 112/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 26. 04. 2022
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
žadateli dle schváleného vzoru.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 504/22/RK
ZR–RO č. 118/22 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK, nespecifikované rezervy
a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 118/22, kterým se snižují nespecifikované rezervy
výdajové kapitoly 931 01 - Krizový fond Libereckého kraje, ve výši 567.600 Kč a navyšují výdaje
kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel „ZZS LK – AED
pro Liberecký kraj IV. fáze“, v částce 567.600 Kč jako neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové
organizaci
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/22 – snížení výdajů kapitoly
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931 01 – Krizový fond LK, nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové
příspěvky PO, odbor zdravotnictví, na projekt „ZZS LK - AED pro Liberecký kraj IV. fáze“.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 505/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování komplexních služeb v oblasti
zastupování Libereckého kraje při EU“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování
Libereckého kraje při EU" ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Martin Půta, hejtman,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánu a rozvoje venkova,
Mgr. Andrea Fulková, oddělení tiskového a vnějších vztahů,
náhradník Bc. Eva Jankovská, odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci,
Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kancelář hejtmana,
náhradník: Dipl.Kff. Kateřina Hanzlová, vedoucí sekretariátu hejtmana,
Mgr. Věra Jiránková, odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci a protokol,
náhradník: Marcela Havířová, odborný zaměstnanec pro ekonomiku,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“,
závazný návrh smlouvy o poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého
kraje při EU č. OLP/839/2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
2.

USNESENÍ č. 506/22/RK
Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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I)

předložený návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje statutárního náměstka hejtmana
Ing. Jana Svitáka na volbu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
přísedícím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
a ukládá
II) členovi Zastupitelstva Libereckého kraje statutárnímu náměstkovi hejtmana Ing. Janu Svitákovi
předložit svůj návrh na volbu přísedících Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 507/22/RK
ZR-RO č. 102/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, dotace na projekt Okresní a krajská
kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 a její poskytnutí partnerům projektu
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 102/22, kterým se:
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2022, kapitola 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.700.000 Kč z titulu přijetí dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2022 na realizaci projektu „Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém
kraji v roce 2022“ dle Rozhodnutí MŠMT číslo 0007/9/SOU/2022,
2.

upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2022, kapitola 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.709.000 Kč takto:
2.1 snížení specifického ukazatele číslo akce 04700020000 Soutěže-podpora talentovaných
dětí a mládeže ve výši 9.000 Kč,
2.2 navýšení specifických ukazatelů:
2.2 číslo akce 04804802330 Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace
.1 – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 o částku 396.450 Kč
(387.450 Kč s ÚZ 33166) na celkovou výši 516.450 Kč,
2.2 číslo akce 04804814476 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, příspěvková organizace
.2 – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 o částku 65.850 Kč
(ÚZ 33166) na celkovou výši 85.850 Kč,
2.2 číslo akce 04804823454 – Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, příspěvková
.3 organizace – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 o částku
65.850 Kč (ÚZ 33166) na celkovou výši 85.850 Kč,
2.2 číslo akce 04811805447 – Středisko volného času dětí a mládeže Semily, příspěvková
.4 organizace – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 o částku
65.850 Kč (ÚZ 33166) na celkovou výši 85.850 Kč,
2.3 zavedení nových specifických ukazatelů:
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2.3 číslo akce 04813105459 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace
.1 – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 ve výši 326.000 Kč,
ÚZ 33166,
2.3 číslo akce 04813110000 Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR
.2 Libereckého kraje, pobočný spolek – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji
v roce 2022 ve výši 242.000 Kč, ÚZ 33166,
2.3 číslo akce 04813120000 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Česká
.3 Lípa, pobočný spolek – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022
ve výši 181.300 Kč, ÚZ 33166,
2.3 číslo akce 04813130000 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Jablonec
.4 nad Nisou, pobočný spolek – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022
ve výši 165.400 Kč, ÚZ 33166,
2.3 číslo akce 04813140000 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily,
.5 pobočný spolek – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 ve výši
200.300 Kč, ÚZ 33166,
souhlasí
1. s navýšením účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu usnesením Rady
Libereckého kraje číslo 235/22/RK ze dne 8. 2. 2022 Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvková organizace, IČO 71294511, se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec 1, na realizaci
projektu „Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022“ z částky 120.000 Kč
na částku max. do výše 516.450 Kč, číslo akce 04804802330,
2. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na realizaci projektu „Okresní
a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022“ níže uvedeným příjemcům:
2.1 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, IČO 70946086, se sídlem
náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov, do výše 326.000 Kč,
2.2 Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Libereckého kraje, pobočný spolek,
IČO 71202102, se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec, do výše 242.000 Kč,
2.3 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily, pobočný spolek,
IČO 01452061, se sídlem Husova 77, 511 01 Turnov, do výše 200.300 Kč,
3.

4.

5.

s dodatkem číslo 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo
OLP/191/2022 uzavřené mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvková organizace, IČO 71294511, se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec 1,
se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/735/2022
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Základní uměleckou školou Turnov, příspěvková
organizace, IČO 70946086,
se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/736/2022
uzavíranou mezi Libereckým kraje a Krajskou radou Asociace školních sportovních klubů ČR
Libereckého kraje, pobočný spolek, IČO 71202102,

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/737/2022
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Okresní radou Asociace školních sportovních klubů ČR
Semily, pobočný spolek, IČO 01452061,
rozhoduje
6.
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1.

o navýšení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu usnesením Rady
Libereckého kraje číslo 235/22/RK ze dne 8. 2. 2022 na realizaci projektu „Okresní a krajská
kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022,
1.1 Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace,
IČO 70200815, se sídlem Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, z částky 20.000 Kč na částku
max. do výše 85.850 Kč, číslo akce 04804814476,
1.2 Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace,
IČO 75122294, se sídlem Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou, z částky 20.000 Kč
na částku max. do výše 85.850 Kč, číslo akce 04804823454,
1.3 Středisku volného času dětí a mládeže Semily, příspěvková organizace, IČO 00854816,
se sídlem Tyršova 380, Semily, z částky 20.000 Kč na částku max. do výše 85.850 Kč,
číslo akce 04811805447,

2.

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na realizaci projektu „Okresní
a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 níže uvedeným příjemcům:
2.1 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Česká Lípa, pobočný spolek,
IČO 05038511, se sídlem Školní 347, 471 23 Zákupy do výše 181.300 Kč,
2.2 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Jablonec nad Nisou, pobočný spolek
IČO 72540451, do výše 165.400 Kč,

schvaluje
1. dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/192/2022 uzavřené mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže Libertin, Česká
Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, IČO 70200815, se sídlem Škroupovo
nám. 138, Česká Lípa,
2. dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/193/2022, uzavřené mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže Vikýř, Jablonec
nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace, IČO 75122294, se sídlem Podhorská 946/49,
Jablonec nad Nisou,
3. dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/195/2022, uzavřené mezi Libereckým krajem a Střediskem volného času dětí a mládeže
Semily, příspěvková organizace, IČO 00854816, se sídlem Tyršova 380, Semily,
4.

5.

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/738/2022,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Okresní radou Asociace školních sportovních klubů ČR
Česká Lípa, pobočný spolek, IČO 05038511,
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/739/2022,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Okresní radou Asociace školních sportovních klubů ČR
Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, IČO 72540451

a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 102/22 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 26. 04. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy
č. OLP/192/2022, č. OLP/193/2022 a č. OLP/195/2022 a smluv o poskytnutí účelové dotace
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z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 917 04 č. OLP/738/2022 a č. OLP/739/2022 k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, po schválení ZR-RO č. 102/22 Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 508/22/RK
RO č. 106/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí účelové dotace na projekty
podporující talentovanou mládež
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 106/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 95.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly:
1. snížení specifického ukazatele číslo akce 04700020000: Soutěže-podpora talentovaných dětí
a mládeže ve výši 95.000 Kč,
2.

zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04813156045: Technická univerzita
v Liberci – Geologická olympiáda 2022 – celostátní finále ve výši 80.000 Kč,

zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04813160000: Student Cyber Games, z.s.,
Brno – Soutěže Prezentiáda a pIšQworky ve výši 15.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
1. Technické univerzitě v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská 2, 461 17 Liberec,
na zabezpečení projektu s názvem „Geologická olympiáda 2022 – celostátní kolo“ do výše
80.000 Kč,
3.

Student Cyber Games, z. s., IČO 26678586, se sídlem Křenová 89/19, 602 00 Brno,
na zabezpečení projektu s názvem „Soutěže Prezentiáda a pIšQworky“, do výše 15.000 Kč,
schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, č. OLP/741/2022, která bude
uzavřená mezi Libereckým krajem a Student Cyber Games, z. s., IČO 26678586,
2. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/740/2022, která bude
uzavřená mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci, IČO 46747885
2.

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 106/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 26. 04. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/740/2022 a OLP/741/2022 k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 509/22/RK
RO č. 107/22 – úprava kapitoly 913 04 – úprava provozního příspěvku vybraným příspěvkovým
organizacím
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 107/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 1.398.444 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly následovně:
1. snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku o částku
1.398.444 Kč,
2. navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace, o celkovou částku 142.000 Kč, z toho částka 57.000 Kč na úhradu nákladů na
opravu stoupaček a částka 85.000 Kč na úhradu nákladů na pořízení zabezpečení sítě včetně
routeru a software,
3.

navýšení dílčího ukazatele: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace, o částku 6.180 Kč na úhradu zvýšeného nájemného o inflaci
u Speciálně pedagogického centra v ulici Smetanova,

4.

navýšení dílčího ukazatele: Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, o částku 10.264 Kč na úhradu zvýšeného nájemného o inflaci v ulici
Smetanova,
navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace,
o 300.000 Kč na úhradu nákladů na opravu rozvodů studené vody ve škole,

5.
6.

7.
8.

6.navýšení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace o částku 250.000 Kč na úhradu nákladů na výměnu
protipožárních dveří v areálu školy,
navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, o částku
300.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
navýšení dílčího ukazatele: Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické,
Liberec, příspěvková organizace, o částku 390.000 Kč na zajištění nezbytných provozních
nákladů

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 107/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 510/22/RK
RO č. 109/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – neinvestiční
účelové dotace z MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 109/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 34.560.324 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na dotační program pro sportovní gymnázia, na výdaje určené na pořízení učebních
pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí
a na výdaje určené na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky, současně
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se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 34.560.324 Kč, a to na:
a) dotační program s názvem „Výzva SG 2022 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách
s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou“ v roce 2022 pod účelovým znakem
33354 v celkové výši 1.676.324 Kč,
b) na výdaje určené na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického
myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí pod účelovým znakem 33087 v celkové výši
11.024.000 Kč,
na výdaje určené na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky
pod účelovým znakem 33088 v celkové výši 21.860.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 109/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
c)

USNESENÍ č. 511/22/RK
RO č. 110/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – odvody
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 110/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 21.881 Kč, jedná se o vratky
finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky za porušení rozpočtové kázně, současně se navyšují výdaje
v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 21.881 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 110/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 512/22/RK
Odvolání ředitele a vyhlášení konkurzního řízení na ved. prac. místo ředitele/ředitelky Střední
školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
Rada kraje po projednání
odvolává
dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z vedoucího pracovního místa ředitele
Mgr. Jana Samšiňáka, a to k 30. 9. 2022,
vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
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a)

b)
2.

zajistit činnost konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace,
Termín: 31. 05. 2022
informovat Radu Libereckého kraje o výsledku konkurzu,

Termín: 30. 09. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení odvolání Mgr. Jana
Samšiňáka k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 513/22/RK
Žádost o odlišnou organizaci školního roku v Základní škole a Mateřské škole, Jablonec
nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou organizace školního roku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, a to tak že období
školního vyučování ve školním 2021/2022 skončí 17. 6. 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitelku školy o uděleném souhlasu zřizovatele.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 514/22/RK
Poskytnutí dotace Pražskému inovačnímu institutu, z. ú. – podpora ředitelů škol v Libereckém
kraji při vyhledávání kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč pro Pražský inovační institut, z. ú.,
IČ: 08874883, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha, na projekt číslo 04812290000 s názvem
Podpora ředitelů škol v Libereckém kraji při vyhledávání kurzů DVPP ve výši 50.000 Kč,
schvaluje
smlouvu č. OLP/616/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Pražským inovačním institutem, z. ú., IČ: 08874883, se sídlem Mariánské
náměstí 2, 110 00 Praha
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 515/22/RK
Žádost o grant „Phenix“- Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova
316, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s předložením Žádosti o grant pod názvem „Phenix“ Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední
školou, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvkovou organizací, do programu Erasmus+, Výzvy 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 20. 04. 2022
USNESENÍ č. 516/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím:
a) finančních darů:
1. ve výši 5.890 Kč na obědové služby ve prospěch 4 žáků školy v období
10. 3. 2022 – 30. 6. 2022 od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace, IČ: 60254190,
2. ve výši 2.000 Kč v rámci grantového programu NFA „Obchůdky s Albertem 2022
– Velikonoce“ na projekt „Obchůdek Dětský domov Jablonné v Podještědí“ od Nadačního
fondu ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha – Jinonice, IČ: 28967496,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace, IČ: 49864351,
ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů spojených se školní akcí „Gastroden 2022“,
která se bude konat 27. 5. 2022 od společnosti PERSONNEL WELFARE – zařízení
školního stravování, s.r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, 460 01 Liberec – Liberec
IV-Perštýn, IČ: 25046233, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola
gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace, IČ: 00555053,
věcných darů:
3.

b)

1.

2.

3.

10 ks lednic v hodnotě 76.900 Kč od společnosti BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační
složka, se sídlem Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 13, IČ: 27371948, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa,
příspěvková organizace, IČ: 14451018,
8 ks procesorů AMD Athlon, 8 ks počítačových skříní EVOLVEO, 8 ks operačních pamětí
Kingston 4GB, 8 ks interních disků Western Digital 500 GB, 8 ks základních desek
Gigabyte a 8 ks zdrojů Eurocase 350W v celkové hodnotě 1 Kč od společnosti Dubax s.r.o.,
se sídlem Barvířská 125/17, 460 07 Liberec – Liberec III-Jeřáb, IČ: 04615468,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace, IČ: 49864351,
surovin pro cukrářskou výrobu v celkové hodnotě 1.500 Kč pro školní akci „Gastroden
2022“, která se bude konat 27. 5. 2022 od společnosti AKORED s.r.o., se sídlem Duhová
585, 460 06 Liberec VI – Rochlice, IČ: 25028596, do vlastnictví příspěvkové organizace
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ: 00555053,
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4.

5.

mléčných výrobků a jiných surovin v celkové hodnotě 2.500 Kč pro školní akci „Gastroden
2022“, která se bude konat 27. 5. 2022 od společnosti ACCOM Gastro s.r.o., se sídlem
Švermova 268/76, 460 10 Liberec – Liberec X-Františkov, IČ: 61535168, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29,
příspěvková organizace, IČ: 00555053,
mražených a chlazených výrobků v celkové hodnotě 5.500 Kč pro školní akci „Gastroden
2022“, která se bude konat 27. 5. 2022 od společnosti H 2 P s.r.o., se sídlem Svornosti
888/6, 463 11 Liberec – Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, IČ: 25028464,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, příspěvková organizace, IČ: 00555053,

ovoce a zeleniny v celkové hodnotě 5.000 Kč pro školní akci „Gastroden 2022“,
která se bude konat 27. 5. 2022 od Vladimíra Batličky, fyzické osoby podnikající
dle živnostenského zákona, se sídlem 511 01 Turnov – Hrubý Rohozec 7, IČ: 49299859,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, příspěvková organizace, IČ: 00555053,
7. masa a uzenin v celkové hodnotě 5.000 Kč pro školní akci „Gastroden 2022“, která se bude
konat 27. 5. 2022 od společnosti VARNSDORFSKÉ UZENINY s.r.o., se sídlem Východní
1360, 407 47 Varnsdorf, IČ: 27353648, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ: 00555053,
příslibu nadačního daru:
6.

c)

ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s pořádáním plesu školy od Nadace SYNER, se sídlem
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 517/22/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. u Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 23.152 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 23.152 Kč,
2.

u Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,
a)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 69.991,59 Kč a jeho převedení k pokrytí ztráty
minulých účetních období ve výši 69.991,59 Kč,
u Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b)

3.
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výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 57.384,50 Kč a jeho převedení k pokrytí ztráty
minulých účetních období ve výši ve výši 57.384,50 Kč,
u Gymnázia, Tanvald, příspěvková organizace,
b)
4.

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 393.113,26 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 393.082,26 Kč a do fondu odměn ve výši 31 Kč,
u Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace,
a)
b)

5.

a)
b)

6.

u Gymnázia, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
a)
b)

7.

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 77.910,97 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 63.910,97 Kč a do fondu odměn ve výši
14.000 Kč,
účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 37.252,09 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 37.252,09 Kč,

u Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 466.977,88 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 373.582,30 Kč a do fondu odměn ve výši
93.395,58 Kč,
u Gymnázia, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b)

8.

b)
9.

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 19.773,69 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 19.773,69 Kč,

u Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 195.829,91 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 195.829,91 Kč,
10. u Gymnázia, Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Jilemnice, příspěvková
organizace,
a)
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 307.962,54 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 246.370,04 Kč a do fondu odměn ve výši
61.592,50 Kč,

11. u Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková
organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 163.858,32 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 133.858,32 Kč a do fondu odměn ve výši
30.000 Kč,
12. u Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

15

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 8.208,17 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 8.208,17 Kč,
13. u Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši -32.808,55 Kč a jeho krytí z rezervního fondu,
tj. snížení o částku 32.808,55 Kč,
14. u Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvková organizace,
a)
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 254.887,32 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 254.887,32 Kč,

15. u Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 299.800 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 299.800 Kč,
16. u Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 120.430,11 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 96.344,08 Kč a do fondu odměn ve výši
24.086,30 Kč,
17. u Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace,
b)

a)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 294.977,68 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 235.982,15 Kč a do fondu odměn ve výši
58.995,53 Kč,
18. u Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 33.601,60 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 33.601,60 Kč,
19. u Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace,
a)
b)

a)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 28.903,31 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 28.903,31 Kč,

20. u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 60.830,58 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 60.830,58 Kč,
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21. u Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí
1, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 205.148,74 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 205.148,74 Kč,
22. u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b)

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 554.848,35 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 554.848,35 Kč,
23. u Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace,
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 575.447,08 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 575.447,08 Kč,
24. u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace,
a)
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 288.691,89 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 238.202,89 Kč a do fondu odměn ve výši
50.489 Kč,

přidělení výsledku hospodaření předcházejících účetních období do rezervního fondu
ve výši 30.674,94 Kč,
25. u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvkové organizace,
c)

a)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 183.127,71 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 183.127,71 Kč,
přidělení výsledku hospodaření předcházejících účetních období do rezervního fondu
ve výši 5.445,95 Kč,

c)

26. u Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 814.928,41 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 814.928,41 Kč,
27. u Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace,
a)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 802.792,90 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 642.234,32 Kč a do fondu odměn ve výši
160.558,58 Kč,
28. u Střední školy, Semily, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b)
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výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 234.627,85 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 187.702,28 Kč a do fondu odměn ve výši
46.925,57 Kč,
29. u Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 1.386.911,48 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu ve výši 1.386.911,48 Kč,
30. u Střední zdravotnické školy a Středního odborné školy, Česká Lípa, příspěvková organizace,
a)
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 615.975,52 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 492.780,42 Kč a do fondu odměn ve výši
123.195,10 Kč,

31. u Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 167.392,41 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 137.392,41 Kč a do fondu odměn ve výši
30.000 Kč,
32. u Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 663.946,62 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 663.946,62 Kč,
33. u Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b)

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 1.331.081,74 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 1.254.081,74 Kč a do fondu odměn ve výši
77.000 Kč,
34. u Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 220.008,57 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 176.006,86 Kč a do fondu odměn ve výši
44.001,71 Kč,
35. u Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
a)
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 781.028,17 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 781.028,17 Kč,

36. u Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 1.914.725,45 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 1.531.780,36 Kč a do fondu odměn ve výši
382.945,09 Kč,
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37. u Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 1.687.908,79 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu ve výši 1.687.908,79 Kč,
38. u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b)

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 288.826,98 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 288.826,98 Kč,
39. u Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková
organizace,
b)

a)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 331.237,07 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 331.237,07 Kč,
40. u Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 433 Kč jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 433 Kč,

41. u Základní školy a Mateřské školy při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 87,63 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 87,63 Kč,
42. u Základní školy a Mateřské školy při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková
organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 0 Kč,
43. u Základní školy a Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 1.960 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 1.960 Kč,
44. u Základní školy, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace,
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 0 Kč,

45. u Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace,
a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 0 Kč,

46. u Základní školy speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
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výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 99.718,60 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 99.718,60 Kč,
47. u Dětského domova, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 29.985,63 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 29.985,63 Kč,
48. u Dětského domova, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
a)
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 35.324,78 Kč a jeho rozdělení do fondů
organizace, do rezervního fondu ve výši 29.664,78 Kč a do fondu odměn ve výši 5.660 Kč,

49. u Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy, Krompach 47, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b)

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 554,53 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 554,53 Kč,

50. u Dětského domova, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 29.428,84 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 29.428,84 Kč,
51. u Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b)

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 231.794,05 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 231.794,05 Kč,
52. u Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 195.062,21 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 195.062,21 Kč,
53. u Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,
a)
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 430,27 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 430,27 Kč,

54. u Pedagogicko-psychologické poradny, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b)

výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 492,33 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 492,33 Kč,

55. u Pedagogicko-psychologické poradny, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
a) účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 4.397,47 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 4.397,47 Kč,
56. u Pedagogicko-psychologické poradny, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace,
b)

a)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
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výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 937,60 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 937,60 Kč,
57. u Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra, Semily, příspěvková
organizace,
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 271,20 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace ve výši 271,20 Kč,
58. u Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace,
a)
b)

a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 3.199.229,50 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu organizace ve výši 3.199.229,50 Kč,

59. u Speciálně pedagogického centra logopedického a surdopedického, příspěvková organizace,
a)
b)

účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 0 Kč

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět ředitele jednotlivých příspěvkových
organizací o schválení radou kraje, a to účetní závěrky za rok 2021 a výsledku hospodaření za rok
2021 a jeho vypořádání.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 518/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna otvorových výplní
– ul. 28. října 516“ Střední školou, Semily, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna otvorových výplní
– ul. 28. října 516“ Střední školou, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, v souladu se
Směrnicí RK č. 1/2021,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 519/22/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Stroje a zařízení pro zemědělské obory“ Střední
zdravotnickou školou a Střední odbornou školou, Česká Lípa, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu " Stroje a zařízení pro zemědělské obory“ Střední zdravotnickou školou
a Střední odbornou školou, Česká Lípa, příspěvková organizace,
2.

s textem „Výzvy k podání nabídky“
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a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o uděleném souhlasu se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 520/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění stravování žáků a zaměstnanců“ SPŠSE
a VOŠ, Liberec, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění stravování žáků a zaměstnanců“
Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou, Liberec,
Masarykova 3, příspěvková organizace, v otevřeném nadlimitním řízení, v souladu
s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
b) s textem „zadávací dokumentace“,
c)

s pronájmem nebytových prostor (školní kuchyně a s ní souvisejících výrobních a skladových
prostor na adrese Masarykova 3, Liberec 1), o celkové výměře 303 m2 a závazným textem
návrhu „smlouvy o nájmu nebytových prostor“

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky řediteli
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 521/22/RK
Vyřazení, prodej a likvidace nepotřebného movitého majetku příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením a prodejem nepotřebného movitého majetku – osobní automobil Škoda Octavia
Liftback – STASVX01FM5, rok pořízení 2009, svěřeného Střední zdravotnické škole a Střední
odborné škole, Česká Lípa, příspěvková organizace,
2. s vyřazením a likvidací nepotřebného movitého majetku – zahradní traktor Stiga
s příslušenstvím, rok pořízení 1999, svěřeného Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické,
Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace,
3.

s vyřazením a likvidací nepotřebného movitého majetku – konvektomat plyn 10 GN, rok
pořízení 2006, svěřeného Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov,
Havlíčkova 57, příspěvková organizace

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 522/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery Technické univerzitě
v Liberci na projekt Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 50.000 Kč Technické univerzitě
v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská 2, 461 17 Liberec, číslo akce 04800796045,
na realizaci projektu „Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty Technické univerzity v Liberci“,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/765/2022, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská
2, 461 17 Liberec, na projekt „Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty Technické univerzity
v Liberci“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, č. OLP/765/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 523/22/RK
Zadání VZMR „Vybavení výpravy Libereckého kraje reprezentačním oblečením na Hry
X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje reprezentačním
oblečením na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022“,
a to účastníku ELSA´S TEXTILE s.r.o., IČO: 02323095, U Stadionu 1139/14, 683 01 Rousínov,
za nabídkovou cenu 640.500 Kč bez DPH, 775.005 Kč včetně DPH,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
b) kupní smlouvu č. OLP/581/2022 mezi Libereckým krajem a společností ELSA´S TEXTILE
s. r. o., IČO: 02323095, U Stadionu 1139/14, 683 01 Rousínov
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 524/22/RK
Zadání VZMR „Vybavení výpravy Libereckého kraje sportovními dresy na Hry X. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2022“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje sportovními dresy
na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022“, a to účastníku ELSA´S TEXTILE
s.r.o., IČO: 02323095, U Stadionu 1139/14, 683 01 Rousínov, za nabídkovou cenu 161.861,15 Kč
bez DPH, 195.852 Kč včetně DPH,
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schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
b) kupní smlouvu č. OLP/588/2022 mezi Libereckým krajem a společností ELSA´S TEXTILE
s.r.o., IČO: 02323095, U Stadionu 1139/14, 683 01 Rousínov
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 525/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje
na projekt Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 200.000 Kč Sdružení pro rozvoj
Libereckého kraje, z. s., IČO: 02091470, se sídlem Na Bojišti 759/15, 460 07 Liberec, na projekt
„Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje“, číslo akce 04805010000,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/822/2022 uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Sdružením pro rozvoj Libereckého kraje, z. s., IČO: 02091470, se sídlem
Na Bojišti 759/15, 460 07 Liberec, na projekt „Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, č. OLP/822/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 05. 05. 2022
USNESENÍ č. 526/22/RK
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, z 36 na 61 žáků,
a to s účinností k 1. 9. 2022,
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola
speciální ze 45 na 48, základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, a to s účinností
k 1. 9. 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změnu zápisu v údajích Základní školy a Mateřské
b)
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školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, vedených v rejstříku
škol a školských zařízení.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 527/22/RK
Smlouva o výpůjčce č. OLP/162/2021 mezi Libereckým krajem, statutárním městem Liberec
a SŠSS a D Liberec, p. o. – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/162/2021, uzavřený mezi Libereckým krajem (vedlejším
účastníkem smlouvy), statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec
I – Staré Město, IČ: 00262978 (půjčitelem) a Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvkovou organizací, se sídlem Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec,
IČ: 00526517 (vypůjčitelem) za účelem poskytnutí budovy B z humanitárních důvodů, dočasně
na dobu nezbytně nutnou, k ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení dodatku č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce, č. OLP/162/2021 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 528/22/RK
ZR-RO č. 98/22 – úpravy v kapitole 926 05 - Dotační fond, Program 5.1 Podpora integrace
národnostních menšin a cizinců, rozhodnutí o poskytnutí dotací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 98/22, kterým se upravují specifické ukazatele
kapitoly 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, oblast podpory 5 - Sociální věci, Program
5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ v celkové výši 1.093.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to takto:
a) snížení nespecifikovaných rezerv v Programu 5.1 „Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců“ o částku 1.093.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů jednotlivých akcí podpořených v rámci Programu
5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ do výše 1.093.000 Kč,
2.

a)

s poskytnutím neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis,
z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 5.1 Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců do celkové výše 1.093.000 Kč níže uvedeným
příjemcům na projekt / aktivitu:

Poř.
číslo

Název
žadatele /
příjemce

IČ

Sídlo

01.

Romany art
workshop z.s.

05219744

Sportovní 553,
Tanvald

02.

Roma Tanvald z.s.

22886087

03.

Dramacentrum
Bezejména, z.s.

06810942

04.

Cimbál, z.s.

07848749

Krkonošská
339, Tanvald
Nezvalova
658/15, Liberec
Nádražní 103,
Chrastava

Název projektu
IDENTITOU PROTI
BARIÉRÁM 2 - Informační
a edukační činnost
Komunitní práce na
Tanvaldsku

Výše dotace
2022
(v Kč)
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč

Hranice mezi námi

100 000,00 Kč

Romská hudební škola

60 000,00 Kč
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05.

Fortuna in natura
z.s.

01253301

06.

Asociace romských
představitelů z.s.

06351131

07.

08.

09.

10.

11.

Dům dětí a
mládeže Větrník,
Liberec,
příspěvková
organizace
(Statutárního
města Liberec)
Komunitní
středisko KONTAKT
Liberec, p. o.
(Statutárního
města Liberec)
Centrum pro
integraci cizinců, o.
p. s.
Koalice romských
reprezentantů
Libereckého kraje,
z.s.
Rodina v centru,
z.ú.

13.

Zdeněk Kanči, FO
podnikající

14.

Tomáš Masár, FO
podnikající

Plynárenská
832/3, Česká
Lípa
Prosečská 8,
Proseč nad
Nisou

Aktivity v rámci
komunitního centra
Fortuna in natura z.s.

45 000,00 Kč

Roma Activa V

100 000,00 Kč

71294511

Riegrova
1278/16,
Liberec

Nebýt sám

100 000,00 Kč

27336751

Palachova
504/7, Liberec

Letní festival cizinců a
národnostních menšin
"Liberec - jedno město
pro všechny“

100 000,00 Kč

26631997

Pernerova
10/32, Praha 8

Snáze v Česku 2022

99 680,00 Kč

08150206

Karla Čapka
1083, Lomnice
nad Popelkou

Komunitní práce v
sociálně vyloučené
lokalitě Liberec 3

100 000,00 Kč

27004295

Křižíkova 980,
Nový Bor

Komunitní aktivity
zaměřené na podporu
etnoemancipace
romských dětí a žáků

69 020,00 Kč

1. romský venkovní
festival v Liberci

80 000,00 Kč

Finanční gramotnost pro
národnostní menšiny

39 300 Kč

Liberec
Benešov

1 093 000,00 Kč

Celkem

2.

b)

Poř.
číslo
12.

3.

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Programu 5.1 Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců níže uvedenému subjektu z důvodu nesplnění
podmínek programu:
Název
žadatele /
příjemce
Comunités, z.s.

IČ

07781652

Sídlo

Název projektu

Zdůvodnění pro neposkytnutí
dotace

KALI IV - komunitní
Rychtářská
Nesplnění podmínky programu podat žádost
aktivity na Liberecku
612, Liberec
ve lhůtě do 28. 2. 2022, 16:00 hodin
IV

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Sociální věci, 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců, která bude
uzavřena s výše podpořenými žadateli

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 98/22 – úpravu kapitoly 926 05 – Dotační
fond, vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje a předložit
k projednání výši poskytnutých dotací a dále neposkytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory 5 - Sociální věci, 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců.
Termín: 26. 04. 2022
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USNESENÍ č. 529/22/RK
Změna zřizovacích listin a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
odboru sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Tanvaldská 269, 463 11 Liberec,
2) s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, se sídlem 126, 471 61 Jestřebí,
3)
4)

se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa,
se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách,

5)

se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry,

6)

se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava,
se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1,

7)

se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit zřizovací listiny
a přílohy č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 26. 04. 2022
8)

USNESENÍ č. 530/22/RK
Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení Domov důchodců
Český Dub, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s odvoláním Bc. Radima Pochopa, ředitele zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková
organizace, se sídlem Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO: 71220020,
b) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov
důchodců Český Dub, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub,
IČO: 71220020,
se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
c)
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Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace,
PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta města Český Dub,
Ondřej Fila, místostarosta města Český Dub,
Jan Gabriel, ředitel zařízení Dům seniorů Františkov, Liberec
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit informování
pana Bc. Radima Pochopa o odvolání z funkce ředitele zařízení Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace,
Termín: 08. 04. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov důchodců
Český Dub, příspěvková organizace,
3.

Termín: 08. 04. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 28. 06. 2022

USNESENÍ č. 531/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcných darů - toaletní židle v hodnotě ve výši 1.700 Kč a chodítko 4 kolové v hodnotě
ve výši 3.700 Kč, od
trvale bytem
do vlastnictví zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7,
460 01 Liberec 1 - Staré Město, IČO: 70932522
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitele
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 532/22/RK
Dohoda o narovnání k objednávce č. OBJ/580/2021 uzavíraná s ARR – Agenturou regionálního
rozvoje
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání k objednávce č. OBJ/580/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO: 48267210, se sídlem U Jezu
525/4, 460 01 Liberec
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit dohodu
o narovnání k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 533/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-50/21 - Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, Partyzánská 530, 460 01
Liberec, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 50/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, Partyzánská 530, 460 01 Liberec. Kontrola byla
vykonána ve dnech 6. - 8. 12. 2021 na místě, kontrolou bylo zjištěno 5 nedostatků. Příspěvková
organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 3. 2. 2022.
USNESENÍ č. 534/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-01/22 - Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Ústavní
531, 471 54 Cvikov, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 01/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Ústavní 531, 471 54 Cvikov.
Kontrola byla vykonána dne 24. 1. 2022 na místě, kontrolou byl zjištěn 1 nedostatek. Příspěvková
organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 1. 3. 2022.
USNESENÍ č. 535/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-11/22 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 11/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, Tanvaldská
269, 463 11 Liberec 30. Kontrola byla vykonána ve dnech 17. - 18. 1. 2022 na místě, kontrolou byl
zjištěn 1 nedostatek. Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne
16. 2. 2022.
USNESENÍ č. 536/22/RK
Dohoda o poskytování právních služeb s Mgr. Štěpánem Ciprýnem, LL.M., ve věci sporu
se společnostmi SULKO s. r. o., DAFE – PLAST Jihlava, s. r. o., a OSF 2000, s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o poskytování právních služeb č. OLP/636/2022 mezi Libereckým krajem a Mgr. Štěpánem
Ciprýnem, LL.M., advokátem, ev. č. ČAK: 16247, IČO: 04005406, se sídlem Praha 2, Rumunská
1720/12, ve věci sporu se společnostmi SULKO s. r. o., DAFE – PLAST Jihlava, s. r. o. a OSF 2000,
s.r.o.
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, podepsat dohodu u poskytování právních služeb č. OLP/636/2022.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 537/22/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významná akce v oblasti životního
prostředí a zemědělství – na akci Fresh Festival
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o víceletou finanční podporu na jím pořádanou významnou akci v oblasti životního
prostředí a zemědělství v období 1. 5. 2022 - 30. 11. 2025 do výše:

Příjemce/
IČO

Pigs Production
s.r.o. / 29091667

2.

Název
projektu

Propagace
regionálních
potravin v
rámci akce
Fresh
Festival

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Celková výše
dotace/Rozložení v
letech

Nad
Týncem
1183/42, doba trvání
Doubrav akce – 2 dny
ka,
ročně
Plzeň,
312 00

600.000 Kč /
2022 – 150.000 Kč
2023 – 150.000 Kč
2024 – 150.000 Kč
2025 – 150.000 Kč

Sídlo

se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/892/2022 uzavíranou
mezi Libereckým krajem a společností Pigs Production s.r.o., IČO 29091667, Nad Týncem
1183/42, Doubravka, Plzeň, 312 00, na akci probíhající v letech 2022–2025 pod názvem
„Propagace regionálních potravin v rámci akce Fresh Festival“

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení víceleté smlouvy Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 538/22/RK
ZR-RO č. 103/22 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022 - zapojení dotace
od města Český Dub na udržitelnost projektů - aleje do kapitoly 91408 – Působnosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 103/22, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2022:
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 23.250 Kč z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace od města
Český Dub,
navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 23.250 Kč v kapitole 914 08 – Působnosti, rozpočtový ukazatel
Významné aleje LK 3. etapa – udržitelnost projektu
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 103/22 k projednání a schválení.
Termín: 26. 04. 2022
2)

30

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022
USNESENÍ č. 539/22/RK
ZR-RO č. 96/22 - Podpora strategických partnerů v oblasti naplňování Koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1.
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 96/22, kterým se upravují
výdaje v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to snížením
výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, specifický ukazatel „Naplňování
Koncepce EVVO LK 2021-2030 - individuální dotace územním koordinátorům
EVVO“ o celkovou částku 3.000.000 Kč a zavedením šesti nových specifických
ukazatelů v celkové výši 3.000.000 Kč:
a)
„Strat. partnerství Koncepce EVVO – DDM Nový Bor“ ve výši 246.000 Kč,

č.

b)

„Strat. partnerství Koncepce EVVO – Geopark Ralsko“ ve výši 505.000 Kč,

c)
d)

„Strat. partnerství Koncepce EVVO – Lewandulka“ ve výši 316.000 Kč,
„Strat. partnerství Koncepce EVVO – Podral. NF ZOD“ ve výši 328.000 Kč,

e)
f)

„Strat. partnerství Koncepce EVVO – Spol. pro JH“ ve výši 550.000 Kč,
„Strat. partnerství Koncepce EVVO – SEV Český ráj“ ve výši 1.055.000 Kč,

2.

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství v úhrnném objemu 3.000.000 Kč níže
uvedeným příjemcům na projekt s názvem „Strategické partnerství v oblasti
naplňování Koncepce EVVO Libereckého kraje“ do výše:
Název
žadatele

IČ, sídlo
žadatele

1

Dům dětí a 46750401
mládeže
,
"Smetanka", Smetanov
Nový Bor,
a 387,
okres Česká
473 01
Lípa, p.o.
Nový Bor

2

01834410
,
Geopark
Kuřívody
Ralsko o.p.s.
701, 471
24 Ralsko

Závazné parametry projektu (% váha)
Certifikát poskytovatele environmentální výchovy 1 ks (20 %); Proškolení v oblasti místně zakotveného
učení – 2 dny (10 %); Modelový celoroční
ekovýchovný program „Až vyrostu“ – 10 měsíců
(30 %); Pilotní ověření programu „Až vyrostu“ ve
škole – 1 ročník (10 %); Dlouhodobá spolupráce
s MŠ v regionu – 6 programů (15 %); Stezka víly
Smetanky – 1 ks (15 %)
Certifikát poskytovatele environmentální výchovy 1 ks (20 %); Proškolení v oblasti místně zakotveného
učení – 2 dny (10 %); Modelový celoroční
ekovýchovný program „Pilíře života“ – 10 měsíců
(30 %); Pilotní ověření programu „Pilíře života“ ve
škole – 1 ročník (10 %); Modelový celoroční
ekovýchovný program „Stromy do škol“ – 10 měsíců
(10 %); Poradenství pro školy – 4 zapojené školy (5
%); Zájmový kroužek „Geolovci“ – 6 setkání (5 %);
Questingová hra na téma Hradčanské rybníky – 1 ks
(5 %); Spolupráce poskytovatelů na Českolipsku – 4
setkání (5 %)
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04339819
,
Purkyňov
Lewandulka z.
a
3
s.
1346/28,
460 14
Liberec
14

4

28678419
Podralský
,
nadační fond Jáchymov
ZOD
1, 471 29
Brniště

25916751
,
Společnost pro
U Jezu
5 Jizerské hory,
10, 460
o.p.s.
01
Liberec

75041332
Středisko
,
ekologické Sedmihor
6
výchovy
ky 72,
Český ráj, z.s. 511 01
Karlovice

3.

Certifikát poskytovatele environmentální výchovy 1 ks (20 %); Proškolení v oblasti místně zakotveného
učení – 2 dny (10 %); Modelový celoroční
ekovýchovný program „Příroda v koloběhu roku“ –
10 měsíců (30 %); Pilotní ověření programu „Příroda
316.000
v koloběhu roku“ v mateřské škole – 1 ročník (10
%); Modelový celoroční ekovýchovný komunitní
program „Oslava koloběhu
roku“ – 10 měsíců (20 %); Akce pro veřejnost „Síť
pro rodinu“ – 1 den (10%)
Certifikát poskytovatele environmentální výchovy 1 ks (20 %); Proškolení v oblasti místně zakotveného
učení – 2 dny (10 %); Modelový celoroční
ekovýchovný program „Poznáváme přírodu za
humny“ – 10 měsíců (30 %); Pilotní ověření
328.000
programu „Poznáváme přírodu za humny“ ve škole –
1 ročník (10 %); Roční program na téma zemědělství
– 12 setkání (15 %); Dlouhodobá spolupráce s
dětskými domovy, speciálními a praktickými
školami v regionu – 16 setkání (15 %)
Certifikát poskytovatele environmentální výchovy 1 ks (20 %); Proškolení v oblasti místně zakotveného
učení – 2 dny (10 %); Modelový celoroční
ekovýchovný program „Vyšetřování jizerskohorské
katastrofy“ – 10 měsíců (30 %); Pilotní ověření
550.000
programu „Vyšetřování Jizerskohorské katastrofy“
ve škole – 1 ročník (10 %); Pobytové programy v
ekocentrech na Jizerce a v Hraběticích – 8 turnusů
(20 %); Ekoden „Vlci v Jizerských horách“ – 1
program (10 %)
Certifikát poskytovatele environmentální výchovy 1 ks (20 %); Proškolení v oblasti místně zakotveného
učení – 2 dny (10 %); Modelový celoroční
ekovýchovný program „Rok v přírodě“ – 10 měsíců
(30 %); Pilotní ověření programu „Rok v přírodě“ ve
škole – 1 ročník (10 %); Akce pro veřejnost na téma
„Pestrá krajina, ve které chceme žít“ – 8 akcí (5 %);
1.055.000
Metodika školního sadu – 8 měsíců (5 %);
Tematické osvětové dny – 6 akcí (5 %); Odborné
metodické vedení v rámci projektu „Skautské
patronáty“ – 8 měsíců (5 %); Modelový celoroční
vzdělávací program „Semínko mezi řádky“ – 10
měsíců (5 %); Interpretační vycházky na území
Českého ráje – 4 akce (5 %)

se vzorem 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
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Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 540/22/RK
ZR-RO č. 97/22 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a programových dotací z Fondu
ochrany vod
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 97/22, kterým se upravují výdaje v kapitole
932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů specifického ukazatele „Dostavba vodovodu, obec Levínská Olešnice“
o částku 420.500 Kč,
b)
c)

navýšením rezervy kapitálových výdajů dílčího ukazatele „Výstavba a obnova
infrastruktury-spoluúčast kraje“ o částku 420.500 Kč,
snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele „Spolufin. opatření k řešení
dopadů k rozšíření těžby Turów“ o částku 738.900 Kč,

d)

navýšením výdajů v rámci „Spolufin. opatření k řešení dopadů k rozšíření těžby Turów“
zavedením nového specifického ukazatele „LI032569 Liberec, Machnín ÚV
– rekonstrukce – projekt. přípr““ ve výši 738.900 Kč,

e)

snížením nespecifikovaných rezerv kapitálových výdajů Programu vodohospodářských
akcí o částku 625.295,47 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Vodovod Dolní Řasnice - IV. etapa“ ve výši 625.295,47 Kč,

f)
g)

snížením Finanční rezervy Fondu ochrany vod o částku 4.700.000 Kč,

navýšením finanční rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí
o částku 4.700.000 Kč,
to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím účelové individuální dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektu spolufinancovaném
Ministerstvem zemědělství v rámci Programu 12930 – Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II na akci do výše:
h)

2.

Název
příjemce
/ IČ

Obec
Levínská
Olešnice
00854662

Adresa/Sídlo

č.p. 94, 514
01 Levínská
Olešnice

Název projektu

Parametry

Dotace v max.
výši (Kč) / podíl
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)

Vodovodní řady –
1315 m, vodojem
Obec Levínská
– 80 m3,
Olešnice – dostavba
1.999.500 / 10 %
automatická
obecního vodovodu
tlaková stanice
(ATS) – 1 ks
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3.

s poskytnutím účelové individuální dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektu spolufinancovaném
Ministerstvem zemědělství v rámci Programu 12930 – Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, podprogramu 129 304 „Podpora projektové
a inženýrské přípravy navržených opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby
polského hnědouhelného dolu Turów na české území“ na akci do výše:
Název
příjemce
/ IČ

SVS a.s.
(Liberec)
49099469

4.

Adresa/Sídlo

Přítkovská
1689, 415 50
Teplice

Parametry

LI032569 Liberec,
Machnín ÚV –
rekonstrukce;
zajištění projektové
a inženýrské
přípravy opatření
I.a dle Studie
Turów

Projektová
dokumentace pro
územní řízení – 1
ks, Projektová
dokumentace pro
stavební povolení
– 1 ks

738.900 / 10 %

s poskytnutím účelové programové dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje - Programu vodohospodářských akcí 2021 níže uvedenému příjemci na akci
do výše:

Název
Adresa/Sídlo
příjemce
/ IČ
Obec
č.p. 153, 464
Dolní
01 Dolní
Řasnice
Řasnice
00262757

5.

Název projektu

Dotace v max.
výši (Kč) / podíl
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)

Název projektu

Parametry

Vodovod Dolní Řasnice - Vodovodní řad –
IV. etapa
224 m

Dotace
v max. výši
(Kč) / podíl
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)
625.295,47 /
60,45 %

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a. Obcí Levínská Olešnice se sídlem č.p. 94, 514 01 Levínská Olešnice, IČ: 00854662,
na projekt pod názvem „Obec Levínská Olešnice – dostavba obecního vodovodu“,
č. OLP/639/2022,
b.

c.

SVS a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 na projekt pod názvem
„LI032569 Liberec, Machnín ÚV – rekonstrukce; zajištění projektové a inženýrské
přípravy opatření I.a dle Studie Turów“, č. OLP/691/2022,
Obcí Dolní Řasnice se sídlem č.p. 153, 464 01 Dolní Řasnice, IČ: 00262757 na projekt
pod názvem „Vodovod Dolní Řasnice - IV. etapa“, č. OLP/847/2022
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a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 541/22/RK
Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022–2025
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Plánem rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022–2025
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022–2025 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 542/22/RK
ZR-RO č. 115/22 – snížení výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti
a navýšení výdajů v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor DO; odbavovací systémy
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 115/22, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti v celkové výši
19.000.000 Kč, a to u akce:
a) Provoz odbavovacích zařízení IDOL ve výši 2.299.000 Kč,
b) Nákup odbavovacích zařízení - KORID LK ve výši 16.701.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„Odbavovací systémy IDOL“ ve výši 19.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 115/22 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
2.

USNESENÍ č. 543/22/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2022
– statutární město Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2022
č. OLP/3623/2021, uzavíraný mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ 00262978,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, z důvodu navýšení rozsahu provozovaných spojů
o 2.072 km a navýšení celkové výše částky o 108.158,40 Kč v roce 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podepsání
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3623/2021.
Termín: 31. 05. 2022
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USNESENÍ č. 544/22/RK
Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky (Královéhradecký kraj)
- objednávky pro období pro období platnosti jízdního řádu 2021/2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
objednávku Libereckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou
dle Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky č. OLP/4307/2019 vůči
Královéhradeckému kraji pro období platnosti jízdního řádu 2021/2022 včetně finančního příspěvku
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit odeslání
podepsané objednávky Královéhradeckému kraji.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 545/22/RK
RO č. 120/22 – navýšení příjmů a výdajů v kapitole 931 01 – Krizový fond – ubytování Ukrajina
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 120/22, kterým se
1) navyšují očekávané příjmy kraje z titulu přijatých účelových dotací z Ministerstva financí
„Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny“ ve výši 115.400.000 Kč
a současně se navyšují výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana,
v části Krizový stav Ukrajina – ubytování kompenzační příspěvky ve výši 115.400.000 Kč,
2) upravují výdaje v kapitole 931 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana, ve výši 1.500.000 Kč
v rámci rezerv Krizového fondu
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 120/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 546/22/RK
RO č. 119/22 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický
odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o předložení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za Liberecký kraj
za zdaňovací období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s celkovou daňovou povinností kraje ve výši
15.408.240 Kč,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 119/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 15.408.240 Kč z daně příjmů
právnických osob za kraj a současně se navyšují výdaje kraje v kapitole 914 03 – Působnosti,
ekonomický odbor, platby daní a finanční operace o částku 15.408.240 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 119/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
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Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 547/22/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až březen roku 2022
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 548/22/RK
ZR-RO č. 123/22 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů roku 2021 alokací do rozpočtu kraje
2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 123/22, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 221.000.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2022 v celkové výši 221.000.000 Kč, z toho:
1) výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO v celkové výši 8.200.000 Kč,
v tom:
a) v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná
škola Turnov, Zborovská 519, p.o. - studie směny objektů Alšova,
Zborovská ve výši 200.000 Kč,
b) v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor silničního hospodářství
ve výši 8.000.000 Kč, z toho:
- Hasičský záchranný sbor - úhrada likvidačních prací ve výši 1.000.000 Kč,
- Přeložky elektrické energie, optických kabelů a plynu ve výši
4.000.000 Kč,
- KSS LK - dofinancování zimní údržby 2021 ve výši 3.000.000 Kč,
2) výdaje v kapitole 914 – Působnosti v celkové výši 15.770.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, ve výši 520.000 Kč, z toho
- Metodická pomoc školám ve výši 300.000 Kč,
- Nostrifikace ve výši 200.000 Kč,
- Přezkumy maturitních zkoušek ve výši 20.000 Kč,
b) v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, Dotisk brožury
pro cizince ve výši 250.000 Kč,
c) v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti ve výši
15.000.000 Kč, z toho
- Dopravní obslužnost autobusová - kraj a obce ve výši 7.500.000 Kč,
- Dopravní obslužnost drážní ve výši 7.500.00 Kč,
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3) výdaje v kapitole 915 04 – Významné akce, odbor školství mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 200.000 Kč, z toho
- Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, o. s. Liberec - Sport Film
Liberec ve výši 100.000 Kč a
- SFM, s.r.o. - Sport Live ve výši 100.000 Kč,
4) výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 13.175.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
ve výši 9.000.000 Kč, z toho
- Rekreační a sportovní areál Vesec – Statutární město Liberec ve výši
3.000.000 Kč,
- Sportovní reprezentace LK ve výši 6.000.000 Kč,
b) v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Komunitní plánování
obcí s rozšířenou působností ve výši 1.000.000 Kč,
c) v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, Fond
malých projektů ve výši 3.175.000 Kč,
5) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, v celkové výši
75.355.000 Kč, v tom
- Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření
orgánů kraje ve výši 45.355.000 Kč a
- Rezerva na Energie pro rok 2023 ve výši 30.000.000 Kč,
6) výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 28.300.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 920 04 – Kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec,
p. o. - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu D – dílny Letná ve výši
3.000.000 Kč,
b) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 25.300.000 Kč, z toho
- Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, p. o. - Oprava havarijního
stavu střechy objektu Centrum ve výši 3.000.000 Kč,
- Investiční rozvoj Zoo ve výši 22.300.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, Program 4.26 - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních klubech ve výši 8.000.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana ve výši
72.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 123/22 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 549/22/RK
RO č. 99/22 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, záštity a investiční dotace MZ ČR – transportní
izolační prostředek osob – 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 99/22, kterým se:
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1.

upravují ukazatele kapitoly 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, ve výši 35.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnují:
a) snížení ukazatele Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
ve zdravotnictví o částku 35.000 Kč,
b)
c)
d)

2.

zavedení nového specifického ukazatele HEALTCARE INSTITUTE o. p. s,. ve výši
10.000 Kč,
zavedení nového ukazatele Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily, ve výši
15.000 Kč,
zavedení nového ukazatele Celia – život bez lepku o.p.s., ve výši 10.000 Kč,

navyšují příjmy rozpočtu kraje 2022 o celkovou částku 533.852 Kč z titulu přijaté investiční
dotace na akci identifikační číslo 135D082002109 ZZS Libereckého kraje – transportní izolační
prostředek osob - 2021 a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 09
– Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši 533.852 Kč,

rozhoduje o
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci HEALTHCARE
INSTITUTE, o.p.s., IČO: 27003388, se sídlem Jižní 2256/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, na projekt
„Odborná konference – Efektivní nemocnice 2022 – Strategie zdravotních pojišťoven
a nemocnic“, ve výši 10.000 Kč,
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Oblastní spolek
Českého červeného kříže, IČO: 70962031, se sídlem č. p. 291, 512 43 Jablonec nad Jizerou,
na projekt „Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků“, ve výši 15.000 Kč,
3. poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Celia – život
bez lepku o.p.s., IČO: 27048861, se sídlem č. p. 198, 463 31 Nová Ves, na projekt „14. Májový
koncert u příležitosti Mezinárodního dne celiakie“, ve výši 10.000 Kč,
schvaluje
1. smlouvu č. OLP/628/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a HEALTHCARE INSTITUTE, o.p.s., IČO: 27003388,
se sídlem Jižní 2256/5, Zábřeh, 700 30,
2.

2.

3.

smlouvu č. OLP/793/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Semilech,
IČO: 70962031, se sídlem č. p. 291, 512 43 Jablonec nad Jizerou,
smlouvu č. OLP/878/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Celia – život bez lepku o.p.s., IČO: 27048861, se sídlem
č. p. 198, 463 31 Nová Ves

a ukládá
1. Ing Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 99/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 26. 04. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje s výše uvedenými podpořenými žadateli Mgr. Vladimíru
Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, k podpisu.
Termín: 31. 05. 2022
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USNESENÍ č. 550/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Stravenkové karty pro zaměstnance ZZS LK“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
v nadlimitním otevřeném řízení „Stravenkové karty pro zaměstnance ZZS LK“ Zdravotnickou
záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Zadávací podmínky “
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání informace
o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky v nadlimitním otevřeném řízení
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 05. 04. 2022
USNESENÍ č. 551/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „IT obnova zdravotnického operačního střediska
ZZS LK“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
v nadlimitním otevřeném řízení „IT obnova zdravotnického operačního střediska ZZS LK“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Zadávací podmínky “
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání informace
o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky v nadlimitním otevřeném řízení
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 05. 04. 2022
USNESENÍ č. 552/22/RK
Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací trvale nepotřebného movitého majetku kraje
předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě LK, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením trvale nepotřebného dlouhodobého movitého majetku předaného k hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, Klášterní 954/5, 460 01
Liberec I – Staré Město, IČO: 46744991,
1) nosítka FERNO ERX 1 s matrací - 7 ks,
2)
3)
4)

převaděč – 9 ks,
server i-1420F-R1000WF 1U 2S-P, 2x10GbE-T, 8SFF Super-mikro – 1 ks,
zařízení pro nahrávání hovorů Davos Observer Profi – 1 ks,

5)
6)

tablet Panasonic FZ-G1 posádkový – ZLK 271 – 1 ks,
ventilátor Medumat Standard – 6 ks

a ukládá
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Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 20. 04. 2022
USNESENÍ č. 553/22/RK
Návrh obsahu Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 2
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Návrh obsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje pověřenému řízením rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
k rozhodnutí návrh obsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 554/22/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Cihelenské
rybníky a EVL Manušické rybníky“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o ukončení realizace projektu „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky
a EVL Manušické rybníky“
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, zajistit dodržení
podmínek udržitelnosti vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 24. 06. 2031
USNESENÍ č. 555/22/RK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p. o. – výstavba nových
prostor“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p. o.
– výstavba nových prostor“, z původní částky 39.310.000 na novou částku do výše 46.880.000 Kč
a jeho rozložením v letech 2016–2027
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit navýšení závazku
spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p. o. – výstavba nových prostor“ zastupitelstvu kraje
ke schválení.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 556/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení videolaryngoskopů
pro výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení videolaryngoskopů
pro výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému“ v souladu se Směrnicí rady
kraje č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
Mgr. Denisa Kašpar Matoušová, projektový manažer
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
Ing. Josef Staníček, referent komunikační a zdravotnické techniky,
náhradník Tomáš Kirš, vedoucí ICT a zdravotnické techniky
Bc. Veronika Jirková, referent veřejných zakázek a dotací ZZS LK,
náhradník Ing. Václav Červenka, provozně technický náměstek ZZS LK,
schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/997/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 557/22/RK
Dohoda o postoupení smlouvy o dílo – Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec
– Františkov, p. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o postoupení smlouvy o dílo č. OLP/1016/2020 „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů
Liberec – Františkov, p. o.“, uzavíranou mezi Libereckým krajem, organizací Dům seniorů
Františkov, Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07, Liberec 3,
IČO: 10808108, a společností MEGA a.s., se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9,
IČO: 44567146, jejímž předmětem je postoupení zbývajících nesplněných závazků ze smlouvy o dílo
poté, co došlo ze strany Libereckého kraje k ukončení projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu
seniorů Liberec – Františkov, p. o.“, a to na základě změny zřizovatelské funkce u Domu seniorů
Liberec – Františkov, p. o.
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a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit podpis Dohody o postoupení
smlouvy o dílo č. OLP/1016/2020 „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov,
p. o.“.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 558/22/RK
ZR-RO č. 113/22, kterým se navyšují příjmy a výdaje kraje a rozhodnutí o poskytnutí
peněžních darů DS Františkov, p. o., a DS Vratislavice n. Nisou, p. o.
Rada kraje po projednání
nařizuje
1. odvod z peněžních fondů zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, v celkové výši 5.476.867 Kč,
z toho:
Fond účetní jednotky

Částka

Fond odměn

3.025,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

598.696,78 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů

6.063,41 Kč
10.716,20 Kč
4.858.365,61 Kč

Fond reprodukce majetku, fond investic
a to v termínu do 20. 4. 2022,
2.

odvod z peněžních fondů zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, v celkové výši
2.451.955,43 Kč, z toho:
Fond účetní jednotky

Částka

Fond odměn

0,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

901.857,31 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

690.894,31 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů

24.926,20 Kč
834.277,61 Kč

Fond reprodukce majetku, fond investic
a to v termínu do 20. 4. 2022,

souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 113/22, kterým se:
a)

navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2022 o částku 7.928.822,43 Kč z titulu nařízeného
odvodu finančních prostředků z peněžních fondů zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3,
IČO: 71220054, ve výši 5.476.867 Kč a zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad
Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038,
ve výši 2.451.955,43 Kč,
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b)

navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2022 v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, o částku 7.928.822,43 Kč na poskytnutí finančních darů pro nově zřízené příspěvkové
organizace statutárního města Liberec:

Příspěvková organizace

Výše daru

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková
organizace

5.476.867,00 Kč

Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace

2.451.955,43 Kč

2.

s poskytnutím účelově určeného finančního daru v celkové výši 5.476.867 Kč organizaci Dům
seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07
Liberec, IČO: 10808108, dar je určen na posílení zdrojů peněžních fondů:
Fond účetní jednotky

Částka

Fond odměn

3.025,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

598.696,78 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů

10.716,20 Kč
4.858.365,61 Kč

Fond reprodukce majetku, fond investic

3.

6.063,41 Kč

s poskytnutím účelově určeného finančního daru v celkové výši 2.451.955,43 Kč organizaci
Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321,463 11 Liberec 30,
IČO: 10898174, dar je určen na posílení zdrojů peněžních fondů:
Fond účetní jednotky

Částka

Fond odměn

0,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

901.857,31 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

690.894,31 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů

24.926,20 Kč
834.277,61 Kč

Fond reprodukce majetku, fond investic

4.

se zněním smlouvy č. OLP/761/2022 o poskytnutí účelově určeného finančního daru z rozpočtu
Libereckého kraje v celkové výši 5.476.867 Kč, uzavřenou mezi Libereckým krajem
a organizací Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická
880/8, 460 07 Liberec, IČO: 10808108,

5.

se zněním smlouvy č. OLP/762/2022 o poskytnutí účelově určeného finančního daru z rozpočtu
Libereckého kraje v celkové výši 2.451.955,43 Kč uzavřenou mezi Libereckým krajem
a organizací Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321,463 11
Liberec 30, IČO: 10898174

a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál ZR-RO 113/22, kterým se navyšují
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2.

příjmy a výdaje kraje a rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů DS Františkov, p. o.,
a DS Vratislavice n Nisou, p. o.,
Termín: 26. 04. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, a Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, o přijatém usnesení rady kraje
a nařízení odvodu z peněžních fondů zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková
organizace, a Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace.
Termín: 15. 04. 2022

USNESENÍ č. 559/22/RK
RO č. 116/22 – úpravy v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU, projektové záměry
– silniční projekty
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. projektové záměry:
1) „Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov“,
2)

„Silnice II/286 Vítkovice, rekonstrukce silnice a opěrné zdi, 1. etapa“,

3)
4)

„Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 - úsek č. 1“,
„Silnice II/292 Semily, propojení OK Bořkovská – Brodská“,

5)
6)
7)

„Silnice II/268 Lomnice nad Popelkou – Košťálov“,
„Silnice II/263 Valteřice – Horní Police“,
„Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu“,

II. rozpočtové opatření č. 116/22, kterým se:
1)

snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP o částku 1.400.000 Kč,

2)

navyšují výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství
celkem o částku 1.400.000 Kč, z toho:
na přípravu projektu „Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov“ o 200.000 Kč,
na přípravu projektu „Silnice II/286 Vítkovice, rekonstrukce silnice a opěrné zdi, 1. etapa“
o 200.000 Kč,

a)
b)
c)
d)

na přípravu projektu „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14, úsek č. 1“
o 200.000 Kč,
na přípravu projektu „Silnice II/292 Semily, propojení OK Bořkovská – Brodská
o 200.000 Kč,

e)

na přípravu projektu „Silnice II/268 Lomnice nad Popelkou – Košťálov“ o 200.000 Kč,

f)
g)

na přípravu projektu „Silnice II/263 Valteřice – Horní Police“ o 200.000 Kč,
na přípravu projektu „II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu“ o 200.000 Kč

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 116/22 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci,
Termín: 26. 04. 2022
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2)

Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit zpracování projektových žádostí včetně
všech příloh do připravovaného Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027,
specifický cíl 3.1.
Termín: 31. 12. 2024

USNESENÍ č. 560/22/RK
RO č. 114/22 - úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 114/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 310.341,75 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ v úhrnné výši 310.341,75 Kč na základě odstoupení 3 příjemců a zbylých prostředků
z vyúčtování 4 zrealizovaných projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 62.841,75 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“,
zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 247.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 247.500 Kč
níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
3)

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2195

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

2196

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.02.2021 - 19.08.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
19.02.2021 - 19.08.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvy o poskytnutí dotace,
Termín: 31. 05. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 114/22
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 561/22/RK
RO č. 117/22 – úpravy v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU, projektový záměr
„Bezpečně a plynule přes hranice“
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. projektový záměr „Bezpečně a plynule přes hranice“,
II. rozpočtové opatření č. 117/22, kterým se
1) snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, o částku 6.500.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství
o částku 6.500.000 Kč na přípravu projektu „Bezpečně a plynule přes hranice“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 117/22 Zastupitelstvu Libereckého
kraje jako písemnou informaci,
2)

2)

Termín: 26. 04. 2022
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování projektové
žádosti včetně všech příloh do připravovaného Programu INTERREG Česko - Polsko 2021
- 2027, prioritní osa 3- Doprava.
Termín: 31. 12. 2023

USNESENÍ č. 562/22/RK
Žádost o změnu termínu realizace projektu z programu 2.2 Dotačního fondu Libereckého kraje
– Regionální inovační program – G&B beads, s.r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost příjemce dotace G&B beads, s.r.o., se sídlem Janovská 132/39, 466 04 Mšeno nad Nisou,
o změnu termínu realizace projektu „Experimentální ověření výrobní technologie využívající
sklářské formy vyrobené s podporou 3D tisku“,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3390/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje na realizaci projektu „Experimentální ověření výrobní technologie využívající
sklářské formy vyrobené s podporou 3D tisku“, uzavřené mezi G&B beads, s.r.o., se sídlem Janovská
132/39, 466 04 Mšeno nad Nisou, IČO: 27301745, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
termínu realizace projektu z původního termínu 1. 10. 2021 – 31. 5. 2022 na nový termín 1. 1. 2022
- 31. 8. 2022 a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 20. 7. 2022 na 20. 10. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a ke schválení.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 563/22/RK
Výroční zpráva projektu Liberecký kraj sobě za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
Výroční zprávu projektu „Liberecký kraj sobě“ za rok 2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Výroční zprávu projektu
„Liberecký kraj sobě“ za rok 2021 Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 564/22/RK
ZR–RO č. 122/22 – snížení výdajů v 923 03 Spolufinancování EU a navýšení výdajů v kapitole
912 06 – Účelové příspěvky PO – odboru silničního hospodářství
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 122/22, kterým se
1. snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP ve výši 847.000 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor silničního hospodářství ve výši
847.000 Kč, a to u akce IROP 2 – Audit bezpečnosti pozemních komunikací,
rozhoduje
1) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 847.000 Kč, Krajské
správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec VI - Rochlice, IČO 70946078, na výdaje spojené se zajištěním zpracování
auditů bezpečnosti pozemních komunikací,
2)

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou platby ve výši 50 % tj. ve výši 423.500 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí
zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO
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3)
4)
6)
7)

o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního příspěvku
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2024,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2024,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2024,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2024 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2025,

a to vše za podmínky schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 122/22 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 122/22, k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 06. 05. 2022
USNESENÍ č. 565/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení významného agendového
informačního systému veřejné správy, projekt DTM LK, Rozvoj e-Governmentu v LK
2023 II"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení významného agendového informačního systému
veřejné správy v rámci projektu Digitální technická mapa Libereckého kraje, Rozvoj e-Governmentu
v Libereckém kraji 2023 II“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka GEOREAL spol. s r.o., IČO 40527514, se sídlem
Hálkova 12, 301 00 Plzeň za nabídkovou cenu 15.880.000 Kč bez DPH, tj. 19.214.800 Kč včetně
DPH (SW, aplikace a služby), 107.260.620 Kč bez DPH, tj. 129.785.350,20 Kč včetně DPH (pořízení
dat a související procesy) a 4.620.000 Kč bez DPH, tj. 5.590.200 Kč včetně DPH (provozní náklady
za 12 měsíců),
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/3535/2021 mezi Libereckým krajem a společností GEOREAL spol. s r.o.,
IČO 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 566/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení HW a běhového prostředí
pro dodávku a provoz IS DTM v rámci projektu Digitální technická mapa Libereckého kraje,
Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 2023“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení HW a běhového prostředí pro dodávku a provoz
IS DTM v rámci projektu Digitální technická mapa Libereckého kraje, Rozvoj e-Governmentu
v Libereckém kraji 2023“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka AUTOCONT a.s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34,
702 00 Ostrava za nabídkovou cenu 12.647.100 Kč bez DPH, tj. 15.302.991 Kč včetně DPH (dodávka
HW, SW), servisní podpora ve výši 104.000 Kč bez DPH/měsíc, tj. 125.840 Kč včetně DPH/měsíc,
8.736.000 Kč bez DPH/84 měsíců, tj. 10.570.560 Kč včetně DPH/84 měsíců, rozšířená záruka ve výši
803.900 Kč bez DPH/12 měsíců, tj. 972.719 Kč včetně DPH/12 měsíců, 4.019.500 Kč
bez DPH/60 měsíců, tj. 4.863.595 Kč včetně DPH/60 měsíců,
schvaluje
kupní a servisní smlouvu č. OLP/3572/2021 mezi Libereckým krajem a společností AUTOCONT
a.s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 567/22/RK
ZR–RO č. 100/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond – poskytnutí
dotací v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 100/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji – nespecifikované rezervy“ o částku 10.000.000 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí v rámci programu 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji v souhrnné výši 10.000.000 Kč,
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De minimis

účel projektu

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Termín realizace
projektu

forma

Sídlo/
bydliště /
místo
realizace

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Název projektu/

IČ/nar.

Poř. číslo

Příjemce/

Dotace v maximální
výši (Kč)

s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, v úhrnném objemu
10.000.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu do výše:

2.

5.

Římskokatolická
farnost Bozkov/
církevní organizace

Záchrana vzácných
bozkovských varhan
- X. etapa/
Zachování a obnova
nemovité kulturní
památky kostela
Navštívení Panny
Marie v Bozkově.

Bozkov 37,
512 13
Bozkov /
Bozkov,
kostel
Navštívení
Panny
Marie

Město Dubá/ obec

Areál skalních
sklepů v ulici Jana
Roháče, celková
oprava sklepů č. 45
a 47/ Účelem
projektu je záchrana
nemovité kulturní

Masarykovo
náměstí 138,
471 41 Dubá
/ Dubá, ulice
Jana Roháče

51

26986353

4.

Římskokatolická
farnost Polubný/
církevní organizace

Příchovice
38, 468 48
Kořenov/
Horní
Polubný,
Kostel sv.
Jana
Křtitele

100000,00

22,76%

1.5. 2022 30. 11. 2022

NE

00260444

3.

Město Doksy/ obec

Náměstí
Republiky
193, 472 01
Doksy/
Doksy,
Zámek

Náhrobek Johana
Kryštofa Zahna z r.
1767

Obnova střešní
krytiny m2 319

350000,00

14,74%

1.3. 2022 30. 6. 2023

ANO

60254530

2.

Občanský spolek
SONOW/ spolek

Osvobození
770, 471 14
Kamenický
Šenov /
Kamenický
Šenov, Starý
hřbitov

Obnova omítek
věže m2 253

280000,00

29,53%

1.6. 2022 30.6.2023

NE

15045455

1.

Záchrana Starého
hřbitova v
Kamenickém
Šenově - 7. etapa/
Záchrana hrobky
obchodníka se sklem
Andrease Lissnera je
další krok k celkové
obnově Starého
hřbitova v K Šenově.
Jeho stav je velmi
špatný, povrch
kamene je
degradovaný a
statika je narušená.
Na projektu se podílí
partneři z
Rheinbachu (D) a
ČNFB.
Zámek Doksy –
Obnova střechy
jižního křídla etapa
pro rok 2022/ Na
části střechy jižního
křídla budou opraven
poškozené části
krovu, obnoveno
laťování a klempířské
prvky a položena
krytina dle požadavků
orgánů státní
památkové péče.
Celkově bude
obnoven krytina o
výměře cca 319 m2.
Obnova fasády věže
kostela sv. Jana
Křtitele v Horním
Polubným/
Zachování a obnova
nemovité kulturní
památky. Zvýšení
bezpečnosti v okolí
kostela.

Montáž traktury
HW hod. 140,
montáž traktury
positivu hod. 100,
montáž traktury
pedálu hod. 140,
montáž registratury
HW hod. 90,
montáž registratury
positivu hod. 90,
montáž registratury
pedálu hod. 90,
předintonace
kovových píšťal
pedálu hod. 60,
předintonace
dřevěných píšťal
pedálu hod. 120,
osazení píšťalnic na
vzdušnice pedálu
hod. 70, osazení
dřevěných píšťal
pedálu, výroba
věšáků hod. 100

280000,00

48,70%

1.2.2022 31.12.2022

NE

00260479

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

Oprava a doplnění
pískovcového zdiva
sklepu kpl 2, dveře
svlakové s
kovanými závěsy ks
2

218800,00

30,00%

1.4. 2022 30. 6. 2023

NE

7.
nepodnikající FO

8.

Město Harrachov/
obec

nám. Míru
1, 473 01
Nový Bor /
Nový Bor –
Muzeum

Harrachov
150, 512 46
Harrachov /
Harrachov,
kaple sv.
Alžběty

Obnova krovu,
roubení včetně
spárování, podlah a
záklopu a s tím
související práce ve
9.
nepodnikající FO

10.

pokračující
akce obnovy/
Zachování a obnova
nemovité kulturní
památky venkovské
usedlosti Volfartice
č.p.124.
Oprava roubení a
kamenné
podezdívky a
výměna oken na
objektu č. p.
v

nepodnikající FO
Zachování a obnova
nemovité kulturní
památky. Záchrana
objektu před úplným

52

00275697

6.

Město Nový Bor/
obec

památky před dalšími
destrukcemi. Spočívá
především v opravě
(přezdění, klínování,
hloubkové spárování)
a doplnění zdiva
vstupní části sklepů
(portálů a šíjí
schodišťové chodby)
a výměně dveří.
Restaurování dveří,
předloženého
schodiště a portálu
na Sklářském
muzeum Nový Bor/
Zachování a obnova
nemovité kulturní
památky.
Odstranění
havarijního stavu
střehy obytného
stavení
zemědělské usedlosti
–
pokračující akce
obnovy/ Oprava
konstrukcí krovu,
střechy a s tím
související práce na
obytném stavení
venkovské usedlosti
Chlum č.p.104.
Rekonstrukce kaple
sv. Alžběty
Harrachov/ Kulturní
památka Kaple sv.
Alžběty v Harrachově
vyžaduje
bezodkladnou opravu
krovu, který je v
havarijním stavu viz. příloha, novou
střešní krytinu,
korunní římsa je z
většiny délky
opadaná a
poškozená, jedna
okenní vitráž je
poškozená.

00260771

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

Dveře ks 5, sokl m
32, schodiště m2 6,
portál ks 1

150000,00

29,87%

1.4.2022 31. 12. 2022

ANO

Oprava komínu kus
1, střešní krytina
bobrovka m2
132,94, střešní
výlezák kus 1

278000,00

29,82%

1.3.2022 15.11.2022

NE

Oprava krovu kaple,
ošetření nebo
výměna
poškozených
dřevěných
konstrukcí bm 30,
oprava střechy,
výměna střešní
krytiny m2 136,
oprava korunní
římsy bm 30,
restaurátorské práce
vitráž m2 2,5

350000,00

15,64%

2.5. 2022 31. 10. 2022

NE

Oprava spárování
roubení –
jednostranné, na
kolíčky z tvrdého
dřeva m 279,72,
doplnění střešní
vazby z hranolů do
224 cm2 m 15,7,
doplnění střešní
vazby z hranolů do
450 cm2 m 17,
položení
palubkových podlah
šroubováním m2
31,20

173000,00

29,97%

1. 3. 2022 15. 11. 2022

NE

Výměna oken ks 6,
výměna roubení a
stropních trámů m
327,5, oprava
pískovcové
podezdívky m3 6,
spárování roubení m
579

350000,00

18,41%

1.2.2022 30. 6. 2023

NE

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

11.

12.

nepodnikající FO

nepodnikající FO

Krytina m2 245,
oprava tesařské
konstrukce krovu
kpl 1, montáž
výlezového okna ks
1

240000,00

29,81%

1.2. 2022 30. 9. 2022

NE

Doplnění střešní
vazby z hranolů m
104, krytina
vláknocementová,
střech jedn.,
bednění Eternit
Dacora 40x40 cm
m2 35,2, montáž
bednění střech
rovných, prkna
hrubá na sraz m2
79,2

153000,00

29,65%

1.3. 2022 31. 12. 2022

NE

Montáž záklopu m2
46,11, vykopávka v
uzavřených
prostorách m3 2,8

75000,00

29,94%

1.3.2022 15. 11. 2022

NE

350000,00

0,44%

8.2. 2022 31.12. 2022

NE

150000,00

49,94%

1.6. 2022 15. 10. 2022

NE

267700,00

69,97%

1.4.202215.12.2022

NE

49520199

zřícením a nevratným
poškozením.
Obnova střešního
pláště domu č. e.

informativní
průzkum m2 45,
sejmutí nejhrubších
nečistot na celé
ploše m2 45, čistění,
snímání vadných
retuší a příp.
přemaleb na fig.
malbě m2 8, čistění,
snímání vadných
retuší a příp.
přemaleb na

283850,00

70,00%

1.4. 2022 31.10. 2022

ANO

Provedení tesařské
obnovy krovu,
posílení krovové
konstrukce, snesení
dožilé krytiny a
výměny za novou
Obnova krovu a
střechy obytného
stavení venkovské
usedlosti
č.
p.
Obnova
poškozených
konstrukcí krovu,
položení nového
bendění a nové
střešní krytiny a s tím
související práce.
Pokračující oprava
bývalého hostince
"U Ryšánků" v

Statutární město
Liberec/ obec

15.

Římskokatolická
farnost Krásná
(dříve Šumburk –
Jistebsko)/ církevní
organizace

16.

17.

Římskokatolická
farnost Brniště/
církevní organizace

Ing. Jaromír
Šimonek - Ing.
Zuzana Pavlíková
Šimonková –
správce dědictví

Rekonstrukce
Liebigova paláce
pro potřeby
polyfunkčního
komunitního centra
– Centrum
aktivního života/
Restaurování stropů
místností č. 1.15, 1.16
a 1.17. Restaurování
nástěnných malby v
místnosti č. 2.25.
Restaurátorská
obnova omítek stěn
kaple sv. Vojtěcha v
Huti/ Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
restaurátorským
způsobem.
Restaurování a
oprava vnitřních
omítek stropu
kostela sv. Mikuláše
v Brništi - IV.
Etapa/ záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky
V. etapa
restaurování maleb
v Zelené světnici na
hrad Houska/
Účelem projektu je
zrestaurování maleb
v Zelené světnici na
hradě Houska. Malby
v zaklenutém
gotickém prostoru
pocházejí z doby
kolem roku 1550.

nám. Dr. E.
Beneše 1,
460 59
Liberec 1 /
Liberec, U
Tiskárny
81/1,
Liebigův
palác

00262978

14.

etapa roku 2022/
Obnova chybějící
konstrukcí objektů –
stropů a podlah

Restaurování stropů
místnosti č. 1.15 m2
30, restaurování
stropů místnosti č.
1.16 m2 35,
restaurování stropů
místnosti č. 1.17 m
22,3, restaurování
nástěnných maleb v
místnosti č. 2.25 ks
1

Františka
Balatky 132,
468 22
Železný
Brod / Huť,
kaple sv.
Vojtěcha

60254408

nepodnikající FO

Obnova vnitřních
omítek včetně
nátěrů m2 148

62237713

13.

Restaurování
omítek stropu m2
44,78, restaurování
omítek fabionu m2
26

Kostelní
vrch 106,
471 24
Mimoň /
Brniště,
kostel sv.
Mikuláše

Lobeč /
Houska,
hrad Houska

53

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

20.

21.

Spolek Michael/
spolek

Římskokatolická
farnost Kvítkov/
církevní organizace

Občanská
322, 468 51
Smržovka/
Smržovka,
kostel sv.
Archanděla
Michaela

Hrnčířská
721/44, 470
01 Česká
Lípa /
Kvítkov,
kostel sv.
Jakuba
Většího

nepodnikající FO

22.
nepodnikající FO

rana památky,
zamezení zatékání a
propadnutí střechy.
Záchrana objektu –
nemovité kulturní
památky –
venkovského domu

54

48282260

19.

Mimoňská
228, 471 23
Zákupy/
Zákupy,
kostel. sv.
Fabiána a
Šebestiána

Pozlacovačské
práce kpl 1,
truhlářské práce kpl
1, restaurátorské
práce kpl 1

350000,00

64,12%

1.5.2022 31. 12. 2022

NE

26656159

18.

Římskokatolická
farnost – děkanství
Zákupy/ církevní
organizace

Restaurování
bočního oltáře –
Děkanský kostel sv.
Fabiána a
Šebestiána v
Zákupech (II.
etapa)/ Jedná se o
závěrečnou část
celkového
restaurovaní
havarijního stavu
bočního oltáře s
relikviářovou
figurínou sv. Felixe v
děkanským kostele v
Zákupech.
Pokračování I.
etapy restaurování
varhan v interiéru
kostela sv.
Archanděla
Michaela ve
Smržovce/
Pokračování I. etapy
se bude především
týkat dokončení
vzdušnice prvního
manuálu, příprava
laviček druhého
manuálu, usazení
vzdušnice do skříně
pozitivu, propojení
prospektových píšťal
se vzdušnicí a
příprava pro přívod
vzduchu do vzdušnice
II. man.
Kostel sv. Jakuba
Většího v Kvítkově
– restaurování
bočního oltáře
Panny Marie I.
etapa/ Obnova
mobiliáře nemovité
kulturní památky
Oprava krovu a
výměna střešního
pláště u domu č. p.

ostatních plochách
m2 14, tmelení na
celé ploše m2 9,
retuš na
provedených
tmelech a
potřebných místech
na figurální malbě
m2 12, retuš na
provedených
tmelech a
potřebných místech
na ostatních
plochách m2 15,
závěrečná
konzervace celé
plochy m2 45

Restaurování
druhého manuálu a
hracího stolu kpl 1

245000,00

70,00%

1.9.2022 30.6.2023

NE

62237861

Námětem jsou
lovecké scény s
dobovými hrady a
erby majitelů.
Místnost je důležitou
součástí prohlídky.

Restaurování
bočního oltáře I.
etapa soubor 1

277000,00

69,82%

1.6. 2022 30. 11. 2022

NE

Montáž severního
štítu m2 20,746,
montáž jižního štítu
m2 14,94

300000,00

25,50%

1.3. 202230.6. 2023

NE

Obnovené těleso
komínu černé
kuchyně do úrovně
paty, obložení
střešní krytinou ks

350000,00

22,49%

1.4.2022 31.12.2022

NE

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

26.

Římskokatolická
farnost Křížlice/
církevní organizace

Stavební obnova
kostela sv. Jana
Křtitele v Křížlicích
– krov, střešní
krytina a statické
zajištění trhlin/
Zachování a obnova
kulturní památky
kostela sv. Jana
Křtitele v Křížlicích

Křížlice 1,
514 01
Benecko,
Horní
Štěpanice /
Křížlice,
kostel sv.
Jana
Křtitele

Římskokatolická
farnost Rovensko
pod Troskami/
církevní organizace

Oprava dřevěného
opláštění zvonice v
Rovensku pod
Troskami/
Zachování a obnova
nemovité kulturní
památky.

Na Týně
181, 512 63
Rovensko
pod
Troskami /
Rovensko
pod
Troskami,
zvonice

GARNI CENTER
PRAGUE s. r.o./
společnost s ručením
omezeným

Hotel Cristal –
Obnova obvodového
pláště 1. NP - 2.
etapa/ Obnova
obvodového pláště
1.NP
severovýchodního a
severozápadního
průčelí včetně
doplnění chybějícího
dvoukřídlí z
původního čtyř dveří
vstupu do obchodní
zóny, obnova
nárožních balkonů a
stříšek, obnova
střechy na přístavbě v
zadním traktu,

Horní 393,
251 01
Říčany –
Radošovice /
Železný
Brod, nám.
3. května č.
p. 200

55

27204821

25.

Říčanova
19/753, 169
00 Praha 6 –
Břevnov /
Lvová,
sýpka č. p.
67

Obnova klenebního
pasu nad vstupními
vraty ks 1, krytina
bobrovek na sucho
a do malty m2
166,5, montáž
střešních vikýřů
volské oko ks 5

240000,00

29,77%

1.3. 2022 15.11. 2022

ANO

49296078

24.

Happy Materials
s.r.o./ společnost s
ručením omezeným

Celková
rekonstrukce a
statické zajištění
vnitřních tesařských
konstrukcí a obnova
střešního pláště
bývalé sýpky u
zámku Lemberk –
II. etapa obnovy/
Zachování a obnova
bývalé barokní sýpky
v těsné blízkosti
zámku Lemberk

Střešní krytina z
přírodní břidlice m2
134, střešní
plechová krytina m2
28, statické zajištění
soubor 1

300000,00

29,77%

15.8. 2022 31.12. 2022

NE

49296345

23.

1, zazdívka otvorů
pl. před 1 do 4 m2 v
klenbách cihlami tl.
přes 150 do 300 mm
m2 6,9, přezdívání
kamenného zdiva
do aktivované malty
do 1 m3 – m3
14,015, výroba a
montáž 5 ks oken a
dveří 5 ks – ks 10

Očištění krytiny z
dřevěných šindelů
m2 520, sanační
nátěr proti škůdcům
m2 520, lazurovací
nátěr šindelové
krytiny m2 520

147000,00

29,89%

1.6. 2022 30. 11. 2022

ANO

27387445

I. etapa část
F – statické zajištění
zděných konstrukcí
objektu/ Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky –
venkovského domu
č.p. 15

Oprava stříšky
(krytina a podhled)
nad vstupem do
obchodní zóny a
úzká stříška podlé
hlavního průčelí m2
48,8, replika
stávajících
ocelových
dvoukřídlích dveří s
nerezovým
obložením ks 1,
oprava levého a
pravého nárožního
balkonu m2 5,625,
obnova zábradlí u
levého a pravého
nárožního balkon m
9,85, oprava střechy
na přístavbě v

314000,00

30,00%

1.4. 2022 20. 12. 2022

ANO

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

30.

31.

32.

33.

Požárníků
120, 471 41
Dubá/
Deštná,
kostel sv.
Václava
Děkanská
85, 464 01
Frýdlant/
Dolní
Oldříš,
kostel sv.
Martina
Husova 82,
513 01
Semily/
Semily,
krematorium

56

47,56%

1.2. 2022 30.6. 2023

NE

Vodorovné
podpěrné
konstrukce m2 30,
svislé a kompl.
Konstrukce m 18,5,
ostatní konstrukce a
práce, bourání m2
38,5, konstrukce
tesařské m 102

210000,00

30,00%

1.6. 2022 1.12. 2022

NE

Krytina
vláknocementová
m2 340, oprava
hromosvodu kpl 1

250000,00

29,38%

1.5. 2022 15.11. 2022

ANO

Výměna střešní
krytiny m2 50,
výměna tesařských
prvků bm 55,
oprava komínů ks 1,
oprava
klempířských prvků
bm 20

200000,00

27,48%

15.9. 2022 -NE
31. 12. 2022

Krytina z bobrovek
m2 90, střešní latě
m2 90

194000,00

47,90%

1.4. 2022 15. 12. 2022

NE

Montáž dřevěného
šindele a latí m2 82

250000,00

49,93%

1.8. 2022 15.12. 2022

NE

Obnova výplní
otvorů ks 26

127400,00

29,98%

2.5. 2022 30. 9. 2022

49295888

350000,00

43223524

29.

Sloupská
135, 473 01
Nový Bor
/Nový Bor,
Sloupská č.
p. 135

Obnova nátěru
krytiny věže m2 260,
restaurování oken
presbytáře ks 10,
restaurování oken
lodi kostela ks 2

62237977

28.

Dolní
Rokytnice
15, 512 44
Rokytnice
nad Jizerou /
Rokytnice
nad Jizerou,
kostel. sv.
Michaela
Archanděla

467495527

27.

Dokončení obnovy
havarijního stavbu
horní části věže a
pokračování
restaurování
vitrážových oken
Římskokatolická
kostela sv. Michaela
farnost Rokytnice
Archanděla v
nad Jizerou/ církevní
Rokytnici nad
organizace
Jizerou/ Zachování a
obnova kulturní
památky kostela sv.
Archanděla Michaela
v Rokytnici nad
Jizerou
Rekonst
roubení,
v. č.
rekonstrukce
rozpadajícího se
roubení a výměnu
ztrouchnivělých oken,
jedna se o část
celkové rekonstrukce
nepodnikající FO
podstávkového domu
reg. památky od r.
.2018, který potřebuje
postupnou opravu
nejcennějších částí
kulturní památky
Výměna střešní
krytiny na objektu
č.p. 135, ul.
Optimal spol. s r.o./ Sloupská, Nový Bor
společnost s ručením – II. etapa/ Výměna
omezeným
střešní krytiny na
památkově
chráněném objektu č.
p. 135
Generální oprava
střešního pláště
-I. etapa,
odstranění akutní
havárie/ třešní plášť
je havarijním stavu,
tesařské konstrukce
jsou napadené
nepodnikající FO
dřevokaznými
houbami a hmyzem,
střešní krytiny je
dožilá, komínová
tělesa jsou
poškozená, do
objektu zatéká .
Obnova střešního
pláště kostela sv.
Římskokatolická
Václava v Deštné,
farnost Deštná/
IV. etapa/ Výměna
církevní organizace
střešní krytiny,
výměna laťování
Oprava střešní
krytiny kostela sv.
Římskokatolická
Martina v Dolním
farnost Bulovka/
Oldříši – III. etapa/
církevní organizace záchrana a obnova
nemovité kulturní
památky
Obnova oken a
dveří krematoria
Semily – II. etapa/
Město Semily/ obec Účelem projektu je
obnova kulturní
památky –
funkcionalistické

00276111

zadním traktu –
dlažba m2 48

36.

37.

38.

39.

Římskokatolická
farnost Nový Bor/
církevní organizace

nepodnikající FO

nepodnikající FO

nepodnikající FO

Město Desná/ obec

Sloupská
272, 473 01
Nový Bor/
Nový Bor,
kostel
Nanebevzetí
Panny
Marie

15045498

35.

Jeronýmova
142, 512 51
Lomnice
nad
Popelkou/
Lomnice nad
Popelkou,
kostel sv.
Mikuláše

Obnova fasády m2
150, oprava
kamenných soklů
m2 25

165000,00

29,88%

2.5. 2022 31.12. 2022

NE

Fasáda m2 330

210000,00

29,07%

1.6. 2022 15. 11. 2022

NE

Vyřezání roubení,
podstávky bm 37,4,
podstojkování
trámů roubení ks
15, nátěry
karbolineem m2
73,49, montáž a
přemístění trámů
roubení, podstávky
bm 37,4; demontáž,
zpětná montáž
roubení, podstávky
bm 18,5

90000,00

29,43%

1.7. 2022 15.11. 2022

NE

Výměna roubených
konstrukcí m3
10,055

185000,00

29,84%

10.4. 2022 30.9. 2022

NE

Oprava krovu a
výměna dožilých
prvků dle potřeby
celek 1, odstranění
původního i
nepůvodního typu
střešní krytiny m2
170, položení
krytiny schválené
ZS m2 170, nový
svod dešťové vody
celek 1

165000,00

29,96%

1.8. 2022 30. 11. 2022

NE

Obnova a
rehabilitace druhé
poloviny presbytáře
Riedelovy hrobky
ks 1

177800,00

50,00%

1.2. 2022 30. 11. 2022

NE

Oprava obvodového
roubení a
podstávkové
konstrukce - I.
etapa/ Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky –
Roubený podstávkový
dům –

Areál domu č. p.
Záchrana
a obnova roubení
prvního nadzemního
podlaží domu č.p.
četně
souvisejících
stavebních prvků a
konstrukcí.
Havarijní oprava
roubeného stavení č.
z 1. pol. 19.
století, II. etapa:
obnova střešní
konstrukce a
výměna střešní
krytiny včetně
odstranění
kanadského šindele,
zamezení dalšího
zatékání střechou/
Do objektu zatéká
dešťová voda a
závada již není
opravitelná lokálně.
Vodu je nutné jímat
plachtami po půdě.
Typ krytiny je
památkově zcela
nevyhovující – zelený
asfaltový šindel tzv.
kanadský. Naprosto
nepůvodní typ, který
památku dehonestuje.
Restaurování
poloviny presbytáře
Riedelovy hrobky,
druhá etapa, II.
část/ 7.2. Obnova

Krkonošská
318, 468 61
Desná
/Desná,
Riedlova
hrobka

57

00262307

34.

Římskokatolická
farnost Lomnice
nad Popelkou/
církevní organizace

stavby krematoria,
spočívající v obnově
části oken.
Oprava fasády
kostela sv. Mikuláše
v Lomnici nad
Popelkou – III.
etapa/ Zachování a
obnova kulturní
památky kostela sv.
Mikuláše v Lomnici
nad Popelkou
Obnova fasády na
kostele Nanebevzetí
Panny Marie Nový
Bor – III. etapa/
Obnova fasády a
klempířských prvků z
důvodu rehabilitace
kostela v centrální
části památkové zóny
na náměstí Míru.

48282316

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

48282189

43.

Jánské kameny –
Johannisstein, z.s./
spolek

Kostel 14. svatých
pomocníků
Krompach
restaurování
vitrážových oken 3. etapa/ 7.2.
Zachování a obnova
nemovité kulturní
památky

Krompach
175, 471 57
Krompach/
Krompach,
kostel 14
svatých
pomocníků

26601737

42.

Oprava venkovní
fasády objektu m2
256, restaurování
kamenických prvků
ks 2
Restaurování –
figurální vitrážové
okno sv. Basilius ks
1, demontáž vitráží
m2 3, rozebrání z Pb
sítě + čištění vitráží
m2 3, restaurátorský
průzkum m2 3,
výroba replik
chybějících
segmentů, oprava
poškozené skladby
m2 3, skládání
vitráží do nové Pb
sítě, celoplošné
cínování m2 3,
závěrečné čistění
vitráží + instalace
fixačních prvků m2
3, závěrečná montáž
vitráží m2 3

Spolek pro obnovu
kostela v Horní
Řasnici/ spolek

Restaurování
bočního oltáře sv.
Jana Nepomuckého
kostela v Horní
Řasnici - 1. etapa/
Restaurování bočního
oltáře sv. Jana
Nepomuckého

Horní
Řasnice 75,
464 01
Horní
Řasnice/
Horní
Řasnice,
kostel sv.
Jana
Nepomuckéh
o

228801443

41.

Hrnčířská
721/44, 470
01 Česká
Lípa / Česká
Lípa, kostel
Narození
Panny
Marie

Oltář sv. Jana
Nepomuckého ks 1

Obec Všeň/ obec

III. etapa
rekonstrukce
venkovského domu
č. p. 11 (udržovací
práce)/ Účelem
projektu je obnova a
zachování kulturních
a historických hodnot
objektu, které přispějí
k celkové rehabilitaci
kulturní památky
venkovského domu č.
p. 11 v obci Všeň.

00276278

40.

Římskokatolická
farnost – děkanství
Česká Lípa – in
urbe/ církevní
organizace

nemovité kulturní
památky
Kostel Narození
Panny Marie, Česká
Lípa – oprava
fasády západní
strany a
kamenických prvků/
Obnova nemovité
kulturní památky

Oprava roubených
obvodových stě m2
12, nové hliněné
omítky m2 14,56,
nový prkenný
záklop stropu síň m2
12

Všeň 10,
512 65 Všeň
/Všeň č. p.
11

Celkem

3.

350000,00

27,94%

1.5. 2022 15.10. 2022

NE

94000,00

68,38%

1.5. 2022 31.10. 2022

NE

257165,30

70,00%

1.2. 2022 30.6. 2023

NE

152284,70

29,50%

1.6. 2022 31.12. 2022

NE

10000000,00

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže uvedeným subjektům
z důvodu vyčerpání finančního objemu určeného pro vyhlášení programu 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji:

58

čís.

Název projektu

Žadatel

Sídlo/ bydliště

Právní forma

IČ/ datum
narození

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

Požadovaná
dotace v Kč

Husovo náměstí 6, Obec, městská
Město Lomnice nad
512 51 Lomnice
část hlavního
Popelkou
nad Popelkou
města Prahy

Obnova –
2. měšťanský dům č.
p.

Nepodnikající
fyzická osoba

334 000,00

3.

Statické zajištění
objektu čp v
obec
– OBNOVA
STŘECHY,
DOKONČENÍ

Nepodnikající
fyzická osoba

350 000,00

4.

Obnova barokní
chodby z přízemí
do 1. NP

Nepodnikající
fyzická osoba

50 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

110 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

109 000,00

- 1.etapa
Oprava fasády
kostela povýšení
7. sv. Kříže v Novém
Oldřichově
2.etapa
8.

Obec Nový
Oldřichov

Mistrovice 51,
471 13 Nový
Oldřichov

Oprava přízemí
fary u kostela sv.
Vavřince

Obnova střešní
krytiny včetně
klempířských
9.
prvků na domě
č.p
– II. etapa
Výměna oken v
objektu č. p. 67
10.
„Azyl“, Hrádek
nad Nisou

Město Hrádek nad
Nisou

Obec, městská
část hlavního
města Prahy

84 985,00

350 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

260 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

200 000,00

Horní náměstí 73, Obec, městská
463 34 Hrádek
část hlavního
nad Nisou
města Prahy

59

00260789

6.

č.p.
– etapa
roku 2022
Oprava světnice
chalupy –
venkovská
usedlost č.p.

00262854

5.

Pokračující
obnova venkovské
usedlosti

00275905

Oprava zastavení
č. 2, 5, 6, 7, 8, 9 a
13 křížové cesty
1. na horu Tábor,
Lomnice nad
Popelkou - 2.
etapa

348 644,36

Bývalý mlýn č.p.
–
15.
oprava zříceného
stropu v 1.PP
Výměna střešní
krytiny věže
16.
kostela sv. Petra a
Pavla v Lindavě
Rekonstrukce
střechy obytné
budovy
17.
II. etapa
2022 ve

18.

Výměna oken
v

19.

Výměna střešní
krytiny obytného
domu v areálu
domu čp ve

Římskokatolická
farnost Horní
Branná

196 715,40

Liberecká 76, 463
Církevní
03 Hrádek nad
organizace
Nisou

312 184,00

Horní Branná 2,
512 36 Horní
Branná

Církevní
organizace

138 000,00

Spolek

248 500,00

Brniště 102, 471
29 Brniště

Kostelní 9/7, 460
Rytířský řád Svatého
01 Liberec II –
Václava
Nové Město

Obec, městská
část hlavního
města Prahy

Nepodnikající
fyzická osoba
Římskokatolická
farnost Lindava

Požadovaná
dotace v Kč

00260401

Repase oken fary
ve Sloupu v
Čechách

Římskokatolická
farnost Hrádek nad
Nisou

Právní forma

46745581

14.

Obec Brniště

Sídlo/ bydliště

62012657

Restaurování
oltáře kaple
Navštívení Panny
11.
Marie ve Velkém
Grunově – II.
etapa
Kostel sv.
Bartoloměje,
Hrádek nad
12. Nisou: I. etapa –
oprava opláštění
věže, kříže a
makovice
Restaurování
sousoší Kalvárie v
13.
Horní Branné – 2.
etapa

Žadatel

68983581

Název projektu

Sad 5. května 127, Církevní
471 54 Cvikov
organizace

- I.
etapa

60

100 000,00

62237934

čís.

IČ/ datum
narození

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

250 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

190 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

137 583,30

Nepodnikající
fyzická osoba

300 000,00

Vrchlického
328/81, 460 14
Liberec

Oprava roubení,
podstávek a
21.
podezdívky na
objektu
č.p. obec

22.

25.

Kaplička Panny
Marie se sochou
Immaculaty –
oprava střešní
konstrukce,
krytiny a atiky
v Hájích nad
Jizerou

Církevní
organizace

Nepodnikající
fyzická osoba

Výměna střešní
krytiny na domě
č. p.

Celkové
restaurování
Sloupu se sochou
23.
Panny Marie ve
Vysokém nad
Jizerou
Odstranění
havarijního stavu
roubení a
podezdívek,
obnova
24.
navazujících
konstrukcí podlah
a oken venkovské
usedlosti

Právní forma

46745611

Římskokatolická
farnost – děkanství
Liberec – Rochlice

Sídlo/ bydliště

Nový Bor

Město Vysoké nad
Jizerou

Fyzická osoba
podnikající dle
jiných zákonů než
živnostenského a
zákona o
zemědělství

Nám. Dr. Karla
Obec, městská
Kramáře 227, 512
část hlavního
11 Vysoké nad
města Prahy
Jizerou

Loukov 61, 513
01 Háje nad
Jizerou

61

Obec, městská
část hlavního
města Prahy

350 000,00

290 000,00

270 000,00

125 500,00

Nepodnikající
fyzická osoba

Obec Háje nad
Jizerou

Požadovaná
dotace v Kč

10402420

Konzervace oltáře
v kostele sv. Jana
20.
Křtitele v Liberci
– Rochlicích

Žadatel

00276294

Název projektu

220 000,00

00275689

čís.

IČ/ datum
narození

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

160 000,00

čís.

Název projektu

Žadatel

Sídlo/ bydliště

Oprava hlavních
vchodových dveří
u chalupy,
bednění
obvodového pláště
a štítu na
26.
jihovýchodní
straně u stodoly, a
znovuobnovení
opěrné zdi z
pískovcových
štuků na nádvoří
v

27.

Celková obnova
objektu
č.p.

Požadovaná
dotace v Kč

Nepodnikající
fyzická osoba

80 000,00

00260657

86 000,00

305 900,00

46747184

Nepodnikající
fyzická osoba

298 000,00

Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona zapsaná v
obchodním
rejstříku

69390983

52 869,00

311 967,00

Realizace výměny
zdobné dřevěné
Náboženská obec
konzole napadené
Církve
dřevomorkou
Vrchlického 945,
32.
československé
včetně okolního
464 01 Frýdlant
husitské ve
zdiva v kostele
Frýdlantu v Čechách
Krista Spasitele ve
Frýdlantě

Církevní
organizace

49111604

Nepodnikající
fyzická osoba

133 000,00

Restaurování
33. sochy sv. Barbory
v Jilemnici

Obec, městská
část hlavního
města Prahy

00275808

Rekonstrukce
chalupy
28.
č.p
etapa roku 2022
Restaurování
sochy sv. Jana
Nepomuckého v
29.
ulici Petra
Bezruče v
Kravařích
Márnice u kostela
sv. Jakuba
30. Většího – oprava
havarijního zdiva
v Letařovicích

Právní forma

IČ/ datum
narození

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

37 740,60

31.

Obec Kravaře

Římskokatolická
farnost – děkanství
Český Dub

Karel Kuhn

Město Jilemnice

náměstí 166, 471
03 Kravaře

Obec, městská
část hlavního
města Prahy

Kostelní 9, 463 43 Církevní
Český Dub
organizace

Hrádek nad
Nisou

Masarykovo
náměstí 82, 514
01 Jilemnice

62

36.

Restaurování
sochy Madony v
Srbské

Obnova fasády
severní strany lodi
37. kostela Nejsvětější
Trojice ve Bzí u
Železného Brodu

38.

Obnova nátěru
zvonice v areálu
kostela v
Železném Brodě

Pavel Koliandr
Praha 5 - Košíře

238 000,00

Okrašlovací spolek
Horní ŘasniceSrbská

Hvězdná 487/13,
466 01 Liberec

Spolek

68 500,00

Římskokatolická
farnost Bzí

Františka Balatky
132, 468 22
Železný Brod

Církevní
organizace

300 000,00

77 188,00

náměstí 3. května Obec, městská
Město Železný Brod 1, 468 22 Železný část hlavního
Brod
města Prahy

42.

Nepodnikající
fyzická osoba

264 117,00

Římskokatolická
farnost Harrachov

Harrachov 213,
Církevní
512 46 Harrachov organizace

49295896

41.

125 000,00

65 000,00

Město Rokytnice
nad Jizerou

Horní Rokytnice
197, 512 44
Rokytnice nad
Jizerou

00276057

40.

Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona zapsaná v
obchodním
rejstříku

Požadovaná
dotace v Kč

Kostelní vrch 106, Církevní
471 24 Mimoň
organizace

Římskokatolická
farnost Dubnice

Výměna oken v 1.
PP,
a
renovace oken v
1.NP,
39.
na objektu č.p.
v obci

Obnova oken
kostela sv.
Václava v
Harrachově – II.
etapa
Havarijní stav
komínů budovy
radnice v
Rokytnici nad
Jizerou
Obnova kulturní
památky –
Udržovací práce
na roubené

Právní forma

63778491

Obnova
venkovních fasád
kostela Narození
35.
Panny Marie v
Dubnici – VII.
etapa

Sídlo/ bydliště

07730535

Obnova
omítkového pláště
a tesařských
34. konstrukcí objekt
č. p.
st.p.

Žadatel

60252481

Název projektu

00262633

čís.

IČ/ datum
narození

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

125 143,00

Obec, městská
část hlavního
města Prahy
Nepodnikající
fyzická osoba

63

117 618,90

čís.

Název projektu

Žadatel

Sídlo/ bydliště

Právní forma

IČ/ datum
narození

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

Požadovaná
dotace v Kč

chalupě v
čp.
Stavební úpravy
objektu

175 000,00

0026266

Nepodnikající
fyzická osoba
Obec, městská
část hlavního
města Prahy

113 350,00

Město Hodkovice
nad Mohelkou

nám. T. G.
Obec, městská
Masaryka 1, 463
část hlavního
42 Hodkovice nad
města Prahy
Mohelkou

270 000,00

Obec Vyskeř

Obec, městská
Vyskeř 50, 512 64
část hlavního
Vyskeř
města Prahy

40 000,00

45.

Čubrdův kříž
Hradčany

Obec B í l á

46.

Restaurování
sloupu se sochou
Panny Marie na
náměstí v
Hodkovicích nad
Mohelkou

47.

Restaurování
sochy sv. Jana
Nepomuckého ve
Vyskři

Bílá 76, 463 43
Bílá

Provedení celkové
obnovy domu č.p.
48.
v
část
Oprava omítek a
souvisejících
konstrukcí hlavní
49. budovy

ARAMIS
WERKE – OKNA
50.
část 1 v Jablonci
nad Nisou
Restaurování
sochy sv. Jana
51.
Nepomuckého v
obci Velenice
Hronova chalupa
52. (Benecko čp. 67) udržovací práce

850 000,00

00262820

Obnova střešního
pláště domu č.p.

Nepodnikající
fyzická osoba

00276286

44.

– obnova
stropní
konstrukce,
konstrukce krovu
v

LSC s.r.o.

Obec Velenice
Střední průmyslová
škola
elektrotechnická a

Palackého 1006,
466 01 Jablonec
nad Nisou

Nepodnikající
fyzická osoba

294 999,00

Nepodnikající
fyzická osoba

275 372,20

Společnost s
ručením
omezeným

Obec, městská
Velenice 148, 470
část hlavního
02 Velenice
města Prahy
Karla IV. 13, 530
02 Pardubice

64

Příspěvkové
organizace ostatní

020137
00673072 25428551
62

43.

350 000,00

350 000,00

53 539,00

čís.

Název projektu

Žadatel

Sídlo/ bydliště

I. etapa – obnova
nátěru střechy

Vyšší odborná škola
Pardubice

Výroba a osazení
replik oken a
53. dveří, venkovský
dům

Právní forma

IČ/ datum
narození

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

Požadovaná
dotace v Kč

Nepodnikající
fyzická osoba

214 749,00

Celkem

11 158 164,76

1.

2.

Obnova západní štítu
čp.
Obnova
kulturní památky
spočívající z obnově Z
štítu čp. 2 Karlov zabezpečení opěrné
konstrukce střechy,
vyjmutí poškozené
pozednic, oprava věnce,
chemická konzervace,
doplnění pozednice,
výroba nového bednění s
konzervací a osazení 2 ks
oken
Obnova vstupního
schodiště do budovy a
zamezení zavlhčování
obvodového zdiva/
Obnova vstupního
schodiště a zamezení
zavlhčování již
zrekonstruovaného
obvodového zdiva.
Zamezení devastace
památky, posun od
havarijního stavu, další
fáze oprav a obnov v
probíhající záchraně
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Obnova bednění
štítu kpl 1, okna ks
2

Pískovec deska 5
cm m3 0,4,
pískovec deska 4
cm m3 0,12, staré
štuky dlažba m 5,
obklad schodů m
19

De minimis

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Sídlo/
bydliště

Termín realizace projektu

Název/účel projektu

Dotace v maximální výši (Kč)

Příjemce/
forma

IČ/nar.

č.

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji níže uvedeným žadatelům, kteří splnili
podmínky programu, avšak z důvodu vyčerpání finanční alokace v daném programu nemohli
být podpořeni a zároveň s vytvořením zásobníku projektů z níže uvedených žadatelů:

4.

50,00%

1.4.
2022 94440,00
30.12.
2022

NE

50,00%

73175,00

1.4.
2022 30.9.
2022

NE

Oprava krovu, velkého
roubeného vikýře a
výměna střešní krytiny
na objektu statku č. p.
I.
Etapa/ Zachování a
obnova movité kulturní
památky

4.

Židovská
obec Liberec

Oprava a renovace
pomníků 2022/ Oprava a Rumjancevova
renovace pomníků 2022 1362, 460 01
na Židovském hřbitově v Liberec
Liberci

44224371

3.

Krytina Eternit
Dacora – česká
šablona 400x400
mm m2 398,
demontáž eternitu
kg 5386,
oplechování bm
100, hranoly m3 2

Oprava a renovace
pomníků 2022 ks 3

Celkem

5.

44,26%

27,73%

De minimis

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Sídlo/
bydliště

Termín realizace projektu

Název/účel projektu

Dotace v maximální výši (Kč)

Příjemce/
forma

IČ/nar.

č.

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

1.4.
2022–
30.6.
2022

NE

1.7.
2022 55000,00
15.11.
2022

NE

330000,00

552615,00

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, níže
uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu:

čís. Název projektu

Žadatel

Sídlo/ Bydliště

IČ/nar.

Obnova
památkově
chráněné
1
budovy č. p. v
obci

Odstranění
vlhkosti kostela
sv. Marie
Magdalény v
Mařenicích –
2
venkovní
vzduchový
kanál – III.
etapa –
dokončení

Římskokatolická
farnost Mařenice

Mařenice 1, 471
62237918
56Mařenice
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Důvod
administrativního
nesouladu žádosti

Žádost o
dotaci ve
výši

Žádost podána
elektronicky i fyzicky
15.2.2022, po ukončení
příjmu žádostí

174 300,00

Žádost podána na na
neplatném formuláři do
jiné agendy

125 000,00

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022

6.

Statické
opatření ve
zvonici kostela
3
sv. Petra a
Pavla v
Horním Prysku

Římskokatolická
farnost Horní Prysk

Horní Prysk 1,
471 15 Prysk

63778211

Žádost podána na
neplatném formuláři do
jiné agendy

60 000,00

Záchrana
areálu kostela
sv. Kryštofa v
Kryštofově
4
Údolí - I. etapa
– stavebně
historický
průzkum

Římskokatolická
farnost Kryštofovo
Údolí

Kostelní 9/7,
460 01 Liberec

46749446

Žádost podána do jiného
dotačního titulu, který
nebyl v té době vyhlášen

94 000,00

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, která bude uzavřena s výše uvedenými
příjemci dotace

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení materiál pod názvem
„ZR–RO č. 100/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji 2022“.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 568/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 78.129 Kč od dárce ATREA s.r.o., se sídlem Československé
armády 5243/32, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO: 63144476, ve prospěch Krajské
vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČO: 00083194, na zakoupení vybavení do knihovny (sada
ozobotů, stolní lampy do studovny) a vytvoření metodiky workshopu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
zaměřeného na podporu demokratického myšlení
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, o usnesení
rady kraje.
Termín: 03. 05. 2022
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USNESENÍ č. 569/22/RK
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání
nemateriálního kulturního statku na krajský seznam
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ nominované řemeslnici:
- paní
nar.
bytem
v oboru podmalby na skle,
2. o zapsání Turnovského kamenářství – tradiční podomácká výroba – broušení drahých kamenů
na Turnovsku na „Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje“
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit písemnou informaci o udělení titulu Mistr tradiční rukodělné
výroby Libereckého kraje a jednoho zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Libereckého kraje zastupitelstvu kraje,
Termín: 26. 04. 2022
2. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit předání jmenovacího dekretu nominované řemeslnici.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 570/22/RK
ZR-RO č. 101/22 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.1
Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1.
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 101/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 07 - Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:

Sídlo /
bydliště

IČO /
nar.

Rozhodující závazné výstupy projektu
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De minimis

Název projektu
účel projektu

Termín realizace
projektu

Příjemc
e
forma

Dotace v maximální
výši

Po
řč.

Podíl dotace z
celkových
způsobilých výdajů

2.

a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji
– nespecifikované rezervy“, o částku 1.994.860 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v rámci
programu 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji, v souhrnné výši 1.994.860 Kč,
s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v úhrnném
objemu 1.994.860 Kč níže uvedeným příjemcům:

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022
MHF Americké
jaro

Americk
é jaro,
z.ú.
1.

ústav

Americké jaro je
mezinárodní
hudební festival,
který se koná
každoročně na
desítkách míst po
celé České
republice.
Program festivalu
zahrnuje zejména
koncerty klasické
a jazzové hudby.
Festival proběhne
tradičně i v
Libereckém kraji.

Jugoslávsk
á
29,

*koncert – 1
*přednáška/Master class 1

120 00
Praha

•

4440706

22,90
%

30.000
Kč

1.2. 31.7.
2022

ne

1.1. 31.12.
2022

ne

9.7. 10.7.
2022

ne

Folklor Krkonoš
ve fotografiích/
Putování ve
století, ať poznají
to naše děti

Anahita
s.r.o.

2.

společno
st
s ručení
m
omezený
m

Výstava fotografií
- představení
života horalů v
dobových
kostýmech a tradic
(skláři, tkalci,
sečení trávy, draní
peří, lyžování...) 1910 - 1920.
Součástí výstavy je
tištění text o
historii zvyků a
kultury míst a lidí
z fotografií.

Bulharská
28,
101 00
Praha

*fotografie 15 ks
2473699
6

*doba trvání 1 měsíc

49,00
%

*účastníci – 1500-2000 osob

21,74
%

49.980
Kč

TURN-OFF
ROCK FEST
OPEN AIR 2022
(Turnovský
rockový festival
2022)

Anarchi
A Music
z. s.
3.

spolek

Tento projekt je
realizován
především z
důvodu rozvoje
kultury v
Libereckém kraji.
Jedná se o rockový
festival, který v
kraji nemá
obdoby. Na své si
přijdou nejen
Studentská
fanoušci rockové
1599,
hudby, ale i rodiny
511 01
s dětmi a široká
Turnov
veřejnost.

7926766

*doba trvání akce - 1 den
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50.000
Kč
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Českolipský
komorní cyklus
2022 - 5. ročník

4.

Spolek ARBOR
uskuteční v roce
2022 5. ročník
cyklu komorních
koncertů v České
Lípě v návaznosti
na místní tradici
kruhu přátel
ARBOR hudby a nezávisle
- spolek na MHF Lípa
Musica. Koncerty
pro
duchovní doplní
muzikologické
kulturu
přednášky a
spolek
debaty s umělci.

Žižkova
528/6,
470 01
Česká
Lípa

*doba konání
- 6 dní
7082050
3

*počet koncertů
-6

13,90
%

50.000
Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

30,00
%

48.750
Kč

1.3. 30.11.
2022

ne

50,00
%

36.000
Kč

1.7. 31.12.
2022

ne

1.7. 30.9.
2022

ne

KI-NO 2022

Banán,
z.s.
5.

spolek

Oživení veřejného
prostoru Pražské
ulice v centru
Liberce v rámci
kulturního
programu
dvoudenního
urban festivalu KINO 2022.

Hrazená
76/1,
460 07
Liberec

3390306

Střelničná
1680/8,
182 00
Praha 8
Kobylisy

0364171
6

*promítání filmu
-6
*hudební program - 2 dny

Série večerů „Host
v RoSe“

Centrum
RoSa,
z.s.
6.

spolek

Účelem projektu je
realizace série
čtyř debatních
večerů „Host v
RoSe“, které
proběhnou v
kulturněspolečenském
Centru RoSa v
Liberci. Cílem
debat je
připomenout
tradice, které
charakterizují
Liberecký kraj, a
současné
osobnosti, které na
ně navazují.

*večery „Host v RoSe“ – 4
*návštěvníci akcí
- 200

8. ročník
divadelního
festiválku
v Petrovicích

Centrum
svaté
Zdislavy
, z.s.
7.

spolek

Příprava a
realizace kulturní
akce 8. ročník
Divadelního
festiválku v
Petrovicích Jablonné v
Podještědí dne 10.
9. 2022.

*počet účinkujících osob
- 50 osob

Klášterní
33,
471 25
Jablonné v
Podještědí

*počet vystupujících skupin – 8 uskupení
2277200
6

*počet současně probíhajících aktivit – 3
*doba trvání akce - 8 hodin
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29,97
%

11.000
Kč

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022
Týden Romů - O
kurko le
Romengero

Comunit
és, z. s.
8.

spolek

Účelem projektu je
podpora Romů v
rozvoji své kultury,
prostřednictvím
kulturních,
uměleckých a
společenských
aktivit, které vedou
k jejímu udržení a Rychtářská
propojování
612,
romského a
460
14
neromského
Liberec
vnímání světa.

*beseda pro romské ženy - 1
*zahajovací koncert - 1
*realizace osvětových seminářů
- 2 semináře
0778165
2

*ocenění osobnosti
- 1 osoba
*závěrečný koncert - 1

24,44
%

49.800
Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

GODY 2022

Country
–
Western
Club
Liberec
9.

spolek

Festival country,
folku, bluegrassu a
spřízněných žánrů.
Doplňkový
program: taneční
soubory, projížďky
na koních, indiáni
v tee-pee, soutěže,
trapeři, stylové
stánky, oheň,
občerstvení.

Jeřmanick
á
495/16,
463 12
Liberec

*doba trvání akce - 1 den
6510070
1

*program
- 12 souborů

29,46
%

33.000
Kč

1.4. 31.7.
2022

ne

25,00
%

50.000
Kč

1.9. 23.11.
2022

ne

68,57
%

24.000
Kč

1.3. 30.6.
2022

ne

45,45
%

19.000
Kč

1.2. 31.12.
2022

ne

46. Českolipský
divadelní podzim

10.

ČDP má prostor
prezentovat tvorbu
místních umělců,
studentů a
regionálních
amatérských
divadel. Jedná se
o divadelní
týdenní maratón.
Divadelní akce +
workshopy +
Divadeln vernisáž +
redakce studentů
í klub
Panská
+ divadelní
Jirásek
219/3,
premiéra a
z.s.
470 01
potkávání lidí
spolek
různých generací. Česká Lípa

Dramace
ntrum
Bezejmé
na, z.s.
11.

spolek
Bc.
Fišerová
Soňa
AnnaMarie

12.

fyzická
osoba
podnikaj
ící

*doba konání
- 7 dní
*rozborový klub - 1
*divadelní představení - 9
6223713
6

*workshop - 1
*výstava - 1

Než zazvoní
zvonec
Podpora umělecké
akce - přehlídky
mladého divadla
Než zazvoní
zvonec.

Nezvalova
658/15,
460 15
Liberec
XV

*počet vystupujících souborů - 5 souborů
0681094
2

*počet vystupujících individuálních
interpretů - 8 osob

Večery při
svíčkách
Večery při
svíčkách, aneb
když se venku
setmí a lidé
přicházejí s
příběhy

*večer při svíčkách - 8
Poniklá

7187641
3

*plakát - 8 ks
*výstavka - 1
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Vánoce
s Nisankou

13.

Adventní koncert,
ve kterém naučnou
a úsměvnou
formou předvede
Nisanka, Malá
Nisanka a jejich
hosté lidové zvyky
a obyčeje, které
byly součástí
Folklorní života obyvatel v
našem regionu
soubor
Nisanka, (Podještědí,
Pojizeří a
z.s.
Podkrkonoší) v
spolek
době adventu.

Jižní
144,
468 01
Jablonec
nad Nisou

6025431
9

*představení - 1 akce

29,91
%

35.000
Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

Papírová
537,
460 01
Liberec

2702232
3

*kulturní akce
- 1 den

45,87
%

50.000
Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

Arbesova
3889/4,
466 04
Jablonec
nad Nisou

2654550
1

*divadelní představení - 12

29,41
%

30.000
Kč

4.1. 30.12.
2022

ne

16,67
%

50.000
Kč

1.4. 31.10.
2022

ne

Modlitba za
demokracii

G300spolek
14.

spolek

Organizace akce
připomínající
návštěvu Karla
Kryla v Liberci a
zároveň
připomínka
listopadových
událostí roku 1989
Divadla malých
forem 2022

15.

Představení
především
regionálních
amatérských,
poloprofesionálníc
ha
profesionálních
divadel široké
veřejnosti včetně
dětí od 2 let
v Klubu Na Rampě
Jablonec v Jablonci nad
Nisou, poskytnutí
ká
kulturní možnosti
obec, z.s. vystoupení
divadelním
spolek
souborům.
Krakonošovy letní
podvečery 2022

Jilemnic
ko svazek
obcí

16.

svazek
obcí

Krakonošovy letní
podvečery jsou
tradiční kulturní
akcí s bohatým
programem. Tato
akce se koná v
období letních
prázdnin.
Návštěvníkům a
občanům jsou
představeny
regionální spolky
a soubory,
profesionální i
amatérští umělci.
A to zcela zdarma.

Masarykov
o náměstí
82,
514 01
Jilemnice

7069406
1

*kulturní akce
- 3 dny
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Jizerská nota 2022

Jizerské
aktivity,
zapsaný
spolek
17.

spolek

Festival obohacuje
hudební nabídku
regionu, rozvíjí
hudebnost
mládeže. Festival
je tedy určen
dětským
návštěvníkům,
rodinám a
dospělým divákům
z celé ČR. Díky
dlouholetému
dramaturgickému
záměru se akce
těší trvalé divácké
návštěvnosti ca
400 diváků.

Aloisina
výšina
420,
460 01
Liberec V

6938863
6

*počet hudebních produkcí - 18

26,67
%

40.000
Kč

1.5. 31.12.
2022

ne

*realizovaná kulturní akce - 1

68,75
%

44.000
Kč

1.5. 31.12.
2022

ne

28,24
%

12.000
Kč

1.1. 30.12.
2022

ne

*doba trvání - 2 dny

12. Tuláčkovy
slavnosti Krkonošské Street
Art aneb malování
s Jaroslavem
Skrbkem

18.

Tradiční kulturní
akce krkonošského
babího léta pro
návštěvníky a
občany z Krkonoš,
tentokrát
tematicky
Kabinet položena do
kerkonoš představení umění
výtvarného.
ské
slovesno Multimediální
výstava, koncert,
sti, z.s.
street art,
spolek
divadelní skeče.

Poniklá
65,
512 42
Poniklá

2276784
3

BARBORA:
Kresby z Ještědí

Kámoš
Drámoš,
z.s.
19.

spolek

Účelem projektu je
zejména oživení
literatury 19.
století, konkrétně
pak žánru vesnický
román z pera
regionální
spisovatelky.
Spolek si klade za
cíl přiblížit tento
žánr a
spisovatelku
samotnou zejména
mladým lidem a
studentům.

*představení v Libereckém kraji
-8
A.
Dvořáka
296,
511 01
Turnov

*z toho účast inscenace na regionálních
kulturních akcích pořádaných jinými
subjekty v Libereckém kraji - 2
*z toho představení pro školy - 2
0970773
5

*období, ve kterém bude projekt realizován
- 12 měsíců
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Semilský paroháč
2022

Klub
přátel
divadla
Semily,
z.s.
20.

spolek

Tato přehlídka se
stala již
neodmyslitelnou
součástí
kulturního života v
Semilech. Cílem je
získat si diváky
zejména mezi
dětmi a mládeží, a
ukázat jím, že
divadlo je vhodná
forma
seberealizace a
smysluplné využití
volného času.

*doba trvání vlastní akce - 3 dny
*počet účinkujících souborů - 15

Vejvarovo
nábřeží
199,
513 01
Semily

*počet představení v podání mladých
souborů - 3
2704306
1

*počet představení pro mladého diváka
-3

30,00
%

36.000
Kč

1.7. 31.12.
2022

ne

*doba trvání akce – 1 den

49,88
%

42.500
Kč

1.3. 31.12.
2022

ne

49,17
%

47.400
Kč

Večer pro Mistra
Jana Husa

21.

Cílem projektu je
uspořádat sérii
akcí pro veřejnost
s duchovními
Královéh kořeny, s
radecká připomínkou
základních hodnot
diecéze
naší společnosti a
Církve
českoslo odkazem Jana
Husa v prostorách
venské
husitské naší církve v
Libereckém kraji.
církve a Pokračovat v
nábožens započatých
ké
aktivitách z
společno loňského roku a let
sti
předešlých.

Ambrožov
a 728/3,
500 02
Hradec
Králové

6269572
0

Pašije na Vodním
hradě v České
Lípě

Kultura
Česká
Lípa,
příspěvk
ová
organiza
ce

22.

příspěvk
ová
organiza
ce

Pašijové hry se
uskutečnily poprvé
v roce 2004, jako
obnovení
zapomenuté
českolipské
tradice. Ztvárňují
příběh o
posledních
pozemských dnech
Ježíše, jsou
Boženy
spojené s tradicí
Němcové
oslav Velikonoc, a
2942,
to vše bychom rádi
470 01
přiblížili široké
Česká Lípa
veřejnosti.

7095354
6

*představení - 1
*doba trvání akce - 1 den
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Léto a babí léto na
zámku 2022–
11.ročník
Kulturní
a
informač
ní
středisko
,
příspěvk
ová
organiza
ce

23.

příspěvk
ová
organiza
ce

Cyklus kulturních
akcí Léto a babí
léto na zámku
2022 je
navazujícím 11.
ročníkem tradiční
regionální akce
celokrajského
významu, jehož
hlavním cílem je
odkazovat na
regionální tradice
v oblasti kulturní a
umělecké a nadále
je rozvíjet.

Lomnice
nad
Popelkou
4,
512 51
Lomnice
nad
Popelkou

7094946
8

*propagační materiál - 1000 ks

29,85
%

40.000
Kč

1.5. 31.12.
2022

ne

*doba konání akce - 6 dní

12,50
%

50.000
Kč

1.6. 31.12.
2022

ne

49.880
Kč

19.2.
17.12.
2022

ne

*pořady - 8

36. Mezinárodní
hudební festival
Jazz pod
Kozákovem

Kulturní
centrum
Golf
Semily,
příspěvk
ová
organiza
ce

24.

příspěvk
ová
organiza
ce

Festival přibližuje
každoročně
návštěvníkům
jazzovou hudbu v
pestré stylové a
repertoárové šíři.
Zaznamenáváme
stoupající zájem i
u mladého
publika. Velký
význam má
setkávání
amatérských a
profesionálních
umělců včetně
mezinárodních.

Vejvarovo
nábřěží
199,
513 01
Semily

0037139
4

Cyklus kulturních
akcí v památce
Staré škole
Křižany

Landštof
David

25.

fyzická
osoba
podnikaj
ící

Cyklus kulturních
akcí v prostředí
památky Staré
školy Křižany si
klade za cíl
obnovu kulturního
života s osvětou
výjimečného místa
a kvalitní
uměleckou tvorbu.
Důkazem
nadregionálního
přesahu je čím dál
větší zájem médií v
čele s Českou
televizí.

*koncert Iván Gutierrez s Českou televizí,
prohlídky - 10 hodin
*ochotnické divadlo pro celou rodinu,
prohlídky
- 10 hodin
*beseda muzem J.A.Komenského + koncert,
prohlídky - 10 hodin

Praha 4

7104832
4

*koncert Barbora Mochowa se smyčcovým
kvartetem + vánoční beseda, prohlídky - 10
hodin
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Zámecké hudební
soboty - 19. ročník

26.

Jedná se o
navazující aktivitu
LOKAC (19. ročník)
stejnojmenného
ER,
sdružení úspěšného
projektu. V rámci
pro
podporu projektu se
uskuteční hudební
rozvoje
kultury a přehlídka
cestovní amatérských
ho ruchu skupin
Libereckého kraje
na
Lomnick ve stylu folk,
country, lidová
u, z.s.
píseň, rock,
spolek
sborový zpěv aj.

Josefa Jana
Fučíka
359,
512 51
Lomnice
nad
2664683
Popelkou 8

35.000
Kč

1.4. 31.12.
2022

ne

42,24
%

32.500
Kč

14.2.
30.6.
2022

ne

*účinkující - 8 osob

25,00
%

50.000
Kč

1.1. 25.11.
2022

ne

*doba trvání akce - 6 dní

16,95
%

50.000
Kč

1.3. 31.7.
2022

ne

*koncerty - 7
*propagační materiál - 500 ks

49,30
%

Barabanfest
Lusatia
consort
z.s.
27.

spolek

Zajištění 15.
ročníku
mezinárodního
hudebního
festivalu mládeže

Slunečná
519,
471 54
Cvikov

2704903
5

Praha 10

7108484
3

Krkonošsk
á
318,
468 61
Desná

0026230
7

*doba trvání akce - 2 dny
*výuka kolových tanců - 3 workshopy
*bubenický workshop - 5 hodin

Noc s hvězdami na
zámku Zahrádky

Martin
France Martin
Producti
on

28.

fyzická
osoba
podnikaj
ící

Jedná se již o 24.
ročník benefičního
koncertu „Noc s
hvězdami“ na
zámku Zahrádky.
Výtěžek ze
vstupného bude
opět poukázán na
rekonstrukci
vyhořelého zámku
Zahrádky.
Zároveň chceme
poskytnout
kulturní zážitek
občanům
Českolipska a
širokého okolí.

*doba trvání akce - 2 dny

Sympozium Desná
2022

Město
Desná
29.

obec

20. ročník již
tradiční šestidenní
dřevosochařské
akce s
doprovodným
programem pro
širokou veřejnost.
Aukce vytvořených
děl, jejímž
výtěžkem chceme
podpořit Domov
seniorů ve Velkých
Hamrech a projekt
obnovy Riedelovy
vily.
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Mezinárodní
jazzové dny Evy
Pilarové Dubá –
Nedamov

Město
Dubá
30.

obec

Spolufinancování
28.ročníku
Mezinárodních
jazzových dnů Evy
Pilarové Dubá se
zaměřením na
tradiční českou
hudebnost. Díky
své tradici nese
tato akce značný
spol. přínos pro
region a má
značný dopad na
rozvoj regionální
kultury a
zachování
hudebních tradic.

Masarykov
o náměstí
138,
471 41
Dubá

0026047
9

*Jazzové dny - 2 dny

30,00
%

50.000
Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

ne

Jazzový večer
v Hejnicích

Město
Hejnice
31.

obec

Uspořádání
kulturní akce v
podobě jazzového
koncertu několika
kapel v areálu
národní kulturní
památky
hejnického kostela
a kláštera.

Nádražní
521,
463 62
Hejnice

0026280
3

náměstí T.
G.
Masaryka
600,
468 51
Smržovka

0026257
9

*reklama a propagace - 1

49,02
%

25.000
Kč

18.7.
31.8.
2022

*uspořádání kulturní akce - 1

29,08
%

20.500
Kč

1.8. 25.11.
2022

ne

23,36
%

50.000
Kč

1.1. 30.9.
2022

ne

*honoráře umělcům - 2

Slet bubeníků
2022 – bubenická
dílna pro děti a
dospělé s
handicapem a
koncert pro
veřejnost

32.

Účelem projektu je
uspořádání
kulturní akce
regionálního
významu se
zaměřením na
hudebnost a
kulturní tvorbu, se
Město
Smržovk zapojením
handicapovaných
a
dětí, dospělých a
obec
široké veřejnosti.
Zavírák
Mezivrchy 2022

Mezivrc
hy z.s.
33.

spolek

Hudební festival,
kde bude
účinkovat 10 kapel
různých hudebních
žánrů s cílem dát
šanci kapelám,
které nemají tolik
zkušeností s
pódiovým hraním
a tyto kapely
představit
návštěvníkům.
Festival je
multižánrový
určen široké cílové
skupině.

Palackého
500,
512 51
Lomnice
nad
Popelkou

*doba trvání - 1 den
*účastníci - 500 osob
2271490
1

*koncerty - 10
*performance -1
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Muzeum
skla a
bižuterie
v
Jablonci
nad
Nisou

34.

příspěvk
ová
organiza
ce

Nábožen
ská obec
Církve
českoslo
venské
husitské
v České
Lípě

35.

Sklářská slavnost
na Krisitánově
Každoroční akce s
bohatým
multižánrovým
kulturním
programem, v
jehož rámci
opakovaně
vystoupí folklorní,
divadelní a
hudební soubory.

U Muzea
398/4,
466 01
Jablonec
nad Nisou

0007948
1

29,17
%

35.000
Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

*doba trvání instalace výstavy - 12 měsíců

29,94
%

29.700
Kč

6.1. 24.12.
2022

ne

*realizace výstavy - doba trvání 3.11. - 31.12. 2022

41,67
%

50.0
00 Kč

3.1. 31.12.
2022

ne

57,00
%

49.700
Kč

1.1. 01.5.
2022

ne

*kulturní program (folklor, divadlo....) - 3
soubory

Cyklus kulturních
pořadů 2022 v
kostele Mistra
Jana Husa v České
Lípě

Rozvíjet započatou
spolupráci s
místními umělci a
nabízet další
příležitost k tvůrčí
umělecké činnosti
církve a a současně
Roháče z
nábožens podporovat zájem
Dubé
ké
496,
občanů našeho
společno města o kulturu i o
470 01
sti
Česká Lípa
duchovní život.

6377845
9

*doba trvání kulturních vystoupení - 36
hodin

Výstava o
architektu
Vladimíru Krýšovi
Národní
památko
vý ústav,
územní
odborné
pracovišt
ě
v Liberci

36.

příspěvk
ová
organiza
ce

Rozšíření
povědomí o
významné, ale
doposud spíše
opomíjené
osobnosti Turnova
- architektu a
staviteli Vladimíru
Krýšovi (18971951), od jehož
narození uplyne v
letošním roce 125
let.

Jablonecká
642,
460 01
Liberec

7503233
3

Sunrise Mass koncertní turné

37.

Interpretace
moderní mše
norského
skladatele Ola
Gjeilo v městech
Libereckého kraje
- Liberec,
Jablonec nad
Nisou, Semily.
Spolupráce sboru
ROSEX s hosty - zpěváky
dalších sborů,
- volné
liberecké orchestrem a tím
vytvoření
vokální
sdružení, uměleckého tělesa
pod vedením
z.s.
zkušeného
spolek
dirigenta.

Strakonick
á
584,
460 08
Liberec 8

*počet účinkujících - 60 osob
4674793
1

*počet zkoušek s orchestrem - 1
*počet koncertů - 1
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Sculpture Line

38.

Sculpture Line je
umělecký projekt,
který formou
instalací soch
SCULPT do veřejného
prostoru rozšiřuje
URE
kulturní a
LINE
umělecký
s.r.o.
potenciál dané
společno lokality. Vznikne
st
tak tedy jedinečná
s ručení open air galerie,
m
která bude
omezený přístupna všem,
m
zdarma.

Na poříčí
1067,
110 00
Praha 1

0518866
1

*počet prezentovaných instalací - 1

25,00
%

50.000
Kč

1.6. 30.9.
2022

ne

*uspořádání koncertu - 1 den

48,39
%

42.000
Kč

1.1. 30.6.
2022

ne

*doba trvání - 1 den

29,41
%

50.000
Kč

1.1. 1.8.
2022

ne

*doba trvání akce - 4 měsíce

Společný koncert
smíšených sborů
ROSEX z Liberce
a Pěvecký sbor
ČVUT Praha v
kostele 14 svatých
pomocníků v
Krompachu

39.

Podpora
spolupráce
kvalitního
regionálního
tělesa s
renomovaným
hudebním sborem.
Přiblížit
obyvatelům
regionu neobvyklý
kulturní zážitek, za
kterým je jinak
nutno dojíždět do
Sdružení vzdálených
kulturních center.
pro
Krompac Prezentace české
kultury na
h z.s.
českosaském
spolek
pomezí.

Valy
75,
471 57
Krompach

2855316
1

Příjezd Krakonoše

40.

Tradiční akce
Příjezd Krakonoše
bude letos již po
74. Podstatu této
Sdružení akce se daří
dochovávat do
pro
dnešní doby.
rozvoj
cestovní Krakonoš přijede
ho ruchu se svou družinou v
kočáru a s
v
Harracho doprovodem
hrabětě Harracha
vě z.s.
s rodinou, přivítat
spolek
příchod jara.

Harrachov
150,
512 46
Harrachov

2282046
9
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Kulturou k
destigmatizaci
osob se
zdravotním
postižením

Sdružení
TULIPA
N, z.s.
41.

spolek

Cílem projektu je
destigmatizovat
osoby se
zdravotním
postižením
zejména s
psychiatrickou
diagnózou v očích
většinové tzv.
zdravé veřejnosti
prostřednictvím
kulturních akcí, na
kterých se
potkávají obě
skupiny jak na
jevišti tak i v
hledišti.

Sokolská
113/8,
460 01

*počet dnů kulturních akcí v rámci projektu 6 dní

Liberec

2667247
2

Mirovická
1082/46,
182 00
Praha

2657715
1

49,25
%

49.500
Kč

1.7. 31.12.
2022

ne

49,15
%

23.100
Kč

1.4. 31.8.
2022

ne

*přednášky - 8 ks

29,63
%

40.000
Kč

1.1. 15.12.
2022

ne

*počet vystupujících skupin - 4

26,09
%

30.000
Kč

1.7. 31.12.
2022

ne

*počet vystupujících - 10 uskupení
*soubor materiálu - 1

Historický víkend
na rozhledně
Štěpánka

42.

Cílem akce je
podpořit turistický
ruch v oblasti
rozhledny
SHŠ
Štěpánka a
Artus
Bohemia blízkého okolí. a
přilákat lidi z
, z.s.
jiných krajů do
spolek
této lokality.

*doba trvání akce - 2 dny
*body programu - 5 vystoupení

Kulturní pořady
cyklu „Židé v LK
- neznámí, známí“,
rok 2022

Societas
Amicuu
m
Liberec
(SAL),
z.s.
43.

spolek

Cílem projektu je v
průběhu roku
2022 představit
památky a kulturu
židovských
komunit
působících na
území Libereckého
kraje (v minulosti i
současnosti)
formou výstav,
koncertů a
přednášek v
Liberci, Turnově,
České Lípě.

Pazderkov
a
869,

*výstava „Židovské památky Libereckého
kraje“ - 4 ks

460 06
Liberec

0569338
1

Skryjova
1607/10,
614 00
Brno

0299718
5

*koncert - 3 ks

Hudební festival
Eurion 2022

Spolek
Dobram
us
44.

spolek

Festival má
ambici odkrývat
posluchači svět
jiné hudby v pestré
žánrové šíři. Jako
jediný představuje
alternativní
moravskou scénu v
Libereckém kraji,
a to letos již
potřicáté.
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X. ročník
podještědského
festivalu POUŤ
MEZI DVĚMA
JÁNY

Spolek
Dubáci
45.

spolek

Prezentace
tradiční lidové
kultury a festivity
Podještědí v rámci
obnovené tradice
božítělové
slavnosti kolem
opravovaného
kostela sv. Jakuba.
Dále zvýšení
povědomí o této
části Libereckého
Sobákov
kraje, historii.
15,
architektuře a
dalších
463 43
atraktivitách.
Český Dub

*divadelní představení - 1
*koncert či vystoupení folklorního souboru 4
*obnovené procesí - lidová tradice - 1
2275673
6

*přednášky odborníků na regionální téma 3

28,87
%

14.800
Kč

3.4. 3.9.
2022

ne

*semináře, akce, pořady - 10

29,41
%

50.000
Kč

1.1. 30.9.
2022

ne

*hudební vystoupení - 3

29,92
%

22.200
Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

24. ročník Léto
tančí

Spolek
jablonec
kých
dam a
pánů,
z.s.
46.

spolek

24. ročník letní
dílny-festivalu
pohybu, tance a
rytmu „Léto
tančí“ je tradiční
akce celokrajského
významu, která
pravidelně
zahajuje letní
kulturní sezónu v
Libereckém kraji a
která se výrazným
způsobem podílí
na rozvoji
kulturního života.

Jižní
144,
468 01
Jablonec
nad Nisou

2271780
3

Jindřichov
ská
3805,
466 02
Jablonec
nad Nisou

2653481
9

„ ... a ještě trochu
swingu “

47.

Uspořádat ve 2
městech
Libereckého kraje
(Jablonec n. N.,
Lomnice n. P.)
originální cyklus 3
společenských akcí
s názvem : “.. a
ještě trochu
swingu ”.
Multigenerační
kulturní pořad,
„STARD záchrana
společenského
UST,
tance, podmínky
z.s.“
pro uplatnění
spolek
mladých umělců.
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Hudební festival
Dolánky 2022

48.

Volně přístupný,
tradiční
multižánrový
venkovní festival.
Hudba a bohatý
doprovodný
program během
SUNDIS celého dne.
Vhodný pro rodiny
K s.r.o.
s dětmi, koná se v
společno průběhu víkendu.
st
Kulturní akce má
s ručení společenský přínos
m
s dopadem na
omezený rozvoj regionální
m
kultury.

Podhorská
1124/93,
466 01
Jablonec
nad Nisou

*doba trvání akce - 2 dny
2549944
1

28,90
%

50.000
Kč

1.7. 31.12.
2022

ne

50,00
%

36.650
Kč

1.5. 31.8.
2022

ne

*hudební festival DEDEFEST - 1

30,00
%

30.900
Kč

1.1. 31.7.
2022

ne

*počet komponovaných pořadů - 8

46,73
%

50.000
Kč

3.1. 31.12.
2022

ne

*počet účinkujících / vystupujících
hudebníků (souborů) - 7 kapel/souborů

Jaro a léto na
Valdštejně

Turnovs
ké
památky
a
cestovní
ruch,
příspěvk
ová
organiza
ce

Hlavním účelem
projektu je
nabídnout
širokému spektru
návštěvníků pestré
kulturní akce,
které jsou s
památkovým
objektem spjaté.
Kombinace
jarního a letního
cyklu akcí
umožňuje prožít
kulturu na
historické památce
v různých
obdobích roku.

49.

příspěvk
ová
organiza
ce

50.

Základní
škola,
Liberec,
Ještědsk
á 354/88,
příspěvk
Hudební festival
ová
organiza DEDEFEST a
soutěž začínajících
ce
kapel
příspěvk Uspořádání
ová
soutěže
organiza začínajících
ce
hudebních skupin.

5.května
26,

*jarní cyklus akcí - 1

511 01
Turnov

0037136
0

Ještědská
354,
460 08
Liberec

7274321
2

Gorkého
591/24,
460 01
Liberec

0815276
4

*letní cyklus akcí (prázdniny) - 1
*PR články - 2

*soutěž začínajících kapel - 1

„K poctě Jana
Amose
Komenského
putování Labyrint
světa a rájem
srdce“

Zpěvem
společně
- z.s.
51.

spolek

Zpracování částí
díla J.A.
Komenského
Labyrint světa a
ráj srdce do
komponovaného
pořadu se
zapojením tří
generací - žáků
základních škol,
studentů univerzity
a seniorů
Univerzity třetího
věku TUL.
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s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, níže uvedeným subjektům z důvodu nedosažení
potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace dotačního programu:

3.

Poř
. č.

Žadatel

Název projektu

1.

Město Semily

100. let výročí od návštěvy
TGM v Semilech

2.

Město Turnov

Koncert Podkrkonošského
symfonického orchestru

3.

Městské divadlo Jablonec
nad Nisou

4.

Musica Florea, z.s.

5.

6.

Obec Kravaře
Podkrkonošská společnost
přátel dětí zdravotně
postižených Semily, z.s.
Festival Patříme k sobě 2022

7.

Sorsya, s.r.o.

8.

Tantehorse z.s.

Společně nejen na jevišti 2022
Známý i neznámý A. Dvořák:
Rapsodie I., symfonie č. 7
(koncert v rámci 20.
festivalového cyklu Musica
Florea Bohemia 2022)
Benefiční akce ve prospěch
Centra pro zdravotně
postižené

Oléfest History 2022
Umělecká residence Odolné
Ralsko

IČO/nar.

Požadovaná
výše dotace

00276111

30.000 Kč

00276227

50.000 Kč

25035746

49.000 Kč

U Cihelny 108,
250 65 Bořanovice

26546400

50.000 Kč

Náměstí 166,
471 03 Kravaře

00260657

50.000 Kč

49294555

43.000 Kč

04563671

41.000 Kč

22828044

50.000 Kč

Sídlo/bydliště
Husova 82,
513 01 Semily
Antonína Dvořáka
335,
511 01 Turnov
Liberecká 5/1900,
466 01
Jablonec nad Nisou

Nádražní 213,
513 01 Semily
Zlatá Olešnice 184,
468 47 Zlatá
Olešnice
Rybná 716/24,
110 00 Praha

s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, níže uvedeným subjektům z důvodu
rozporu s administrativními podmínkami programu:

4.

čís.

Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

IČO/nar.

Požadovaná
výše dotace

Topolová 454,
468 02 Rychnov u
Jablonce nad Nisou

03818594

39.000 Kč

Papírová 537,
460 01 Liberec

28739841

50.000 Kč

66665922

37.000 Kč

00276294

25.000 Kč

00275760

24.000 Kč

28614593

20.000 Kč

28678419

50.000 Kč

68299656

50.000 Kč

1.

ArtproProstor

Noc sokoloven v jablonecké
sokolovně

2.

Kalendář Liberecka spol.
s r.o.

S rodinou do Vesce

3.

Mgr. Kašparová
Štěpánka

SakumPikum - divadlo a
tvoření

4.

Město Vysoké nad
Jizerou

Vysocká pouť 2022

5.

Obec Chuchelna

6.

OUTDOOR FILMS s. r.
o. - oprava žádosti?

7.

Podralský nadační fond
ZOD

8.

Spolek sympozia rytého
skla, z.s.

Višňová
Nám. Dr. Karla
Kramáře 227, 512
11 Vysoké nad
Jizerou

Chuchelská pouť 2022
MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
- 20. ROČNÍK

Chuchelna 296,
513 01 Chuchelna
Smetanovo náměstí
1180/7, 702 00
Moravská Ostrava a
Přívoz

Svatomartinský jarmark a
krůtí hody
8. mezinárodní sympozium
rytého skla 2022 - teoretické
sympozium

Jáchymov 1,
471 29 Brniště
Osvobození 69, 471
14 Kamenický
Šenov
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se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.1
Kulturní aktivity v Libereckém kraji, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 101/22,
5.

b)
c)

Termín: 26. 04. 2022
k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,
Termín: 26. 04. 2022
ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 26. 04. 2022

USNESENÍ č. 571/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup stolů a židlí do Lidových sadů“
Zoo Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup stolů a židlí do Lidových sadů“,
Zoo Liberec, příspěvková organizace, ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
b) s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky řediteli
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 572/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka modulárního výstavního systému panelů
pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka modulárního výstavního systému panelů
pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci“, a to účastníku DYTEC, s.r.o., se sídlem
Na klášterním 1428/1, 162 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 48364240, za nabídkovou cenu 1.165.048 Kč
bez DPH, tj. 1.409.708,08 Kč vč. DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
odst. 3.2. VZMR PO Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
s odst. 11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 573/22/RK
Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrky příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
za rok 2021, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021:
a) Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,

2)

b)
c)
d)

Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace,

e)

Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace,

f)

Zoo Liberec, příspěvkové organizace,

g) Botanické zahrady Liberec – LK, příspěvkové organizace,
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření následujících příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2021 do fondů takto:
a) do rezervního fondu Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, ve výši
23.671,22 Kč a do fondu odměn ve výši 94.684,85 Kč,
b)
c)

do rezervního fondu Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, ve výši 8.350,93Kč
a do fondu odměn ve výši 33.400 Kč,
do rezervního fondu Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, ve výši
114.253,17 Kč

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení ředitele jednotlivých příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 574/22/RK
ZR-RO č. 105/22 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery – poskytnutí
individuálních dotací v oblasti péče o kulturní dědictví na rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 105/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 07 Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Obnova kulturních památek – nespecifikované rezervy“
o částku 4.550.000 Kč,
b)
2.

zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí navržených k individuální podpoře
ve výši 4.550.000 Kč,

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 800.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma

příjemce/právní Římskokatolická farnost Raspenava / církve a
náboženské společnosti

85

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 4. 2022
IČ

46748466

Sídlo

Fučíkova 637, 463 61 Raspenava

Název projektu:

Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Raspenavě II. etapa

Účel projektu:

Záchrana a obnova nemovité kulturní památky

Rozhodující
závazné Montáž střešní krytiny bobrovky 350 m2
výstupy projektu:
Montáž střešních latí 310 m2
Dotace ve výši v Kč:

800.000,-

Podíl dotace z celkových
45,23 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

1. 3. 2022 – 31. 12. 2022

De minimis:

NE

3.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 400.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název příjemce/ právní
Město Železný Brod / obec, město, statutární město
forma:
IČ:

00262633

Sídlo:

náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

Název projektu:

Oprava povrchů komunikací v historické části
města – v Trávníkách

Účel projektu:

Účelem projektu je zlepšení povrchů komunikací
v historické části města Železný Brod, aby pohyb
turistů byl bezpečný a došlo ke zpříjemnění vzhledu
města pro turisty a návštěvníky jedinečné vesnické
památkové rezervace.

Rozhodující
závazné
Opravené úseky komunikací 2 komplety
výstupy projektu:
Podíl dotace z celkových
49,34 %
způsob. výdajů (%)
Dotace ve výši v Kč:

400.000,-

Termín realizace:

3. 1. 2022 – 30. 3. 2022

De minimis:

NE

4.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 600.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma
IČ

příjemce/právní Římskokatolická farnost
náboženské společnosti
60254408
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Sídlo

Františka Balatky 132, 468 22 Železný Brod

Název projektu:

Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice u kostela
sv. Josefa v Krásné

Účel projektu:

Restaurování sloupu včetně sousoší. Zachování
kulturní památky.

Rozhodující
závazné
Restaurování sloupu kompletní 1 komplet
výstupy projektu:
Dotace ve výši v Kč:

600.000,-

Podíl dotace z celkových
60,32 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

25. 4. 2022 – 31. 12. 2022

De minimis:

NE

5.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma

příjemce/právní Římskokatolická farnost – děkanství Jablonec nad
Nisou / církve a náboženské společnosti

IČ

16390113

Sídlo

Horní náměstí 1056/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

Název projektu:

Restaurování varhan z kostela Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou – II. etapa

Účel projektu:

Restaurování unikátních varhan firmy Rieger, které
jsou příslušenství nemovité kulturní památky kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou.

Rozhodující
závazné
Restaurování varhan 1 komplet
výstupy projektu:
Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Podíl dotace z celkových
20,03 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

1. 3. 2022 – 31. 8. 2023

De minimis:

NE

6.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 900.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma

příjemce/právní Římskokatolická farnost – děkanství Semily / církve
a náboženské společnosti

IČ

15045463

Sídlo

Komenského náměstí 125, 513 01 Semily
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Název projektu:

Obnova střešního pláště kostela sv. Petra a Pavla
v Semilech – II. etapa

Účel projektu:

Obnova kulturní památky, zajištění funkčnosti
střechy a zajištění její dlouhodobé životnosti.

Rozhodující
závazné
Hliníková falcovaná krytina Prefa 331 m2
výstupy projektu:
Dotace ve výši v Kč:

900.000,-

Podíl dotace z celkových
64,47 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

1. 3. 2022 – 30. 5. 2023

De minimis:

NE

7.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 650.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma

příjemce/právní Náboženská obec Církve československé husitské v
České Lípě / církve a náboženské společnosti

IČ

63778459

Sídlo

Roháče z Dubé 496/16, 470 01 Česká Lípa

Název projektu:

Oprava střešního pláště, krovu a stropu kostela
Mistra Jana Husa v České Lípě II. etapa

Účel projektu:

Zabezpečení havarijního stavu střešní konstrukce a
výměna střešní krytiny na kostele Mistra Jana Husa
v České Lípě

Rozhodující
závazné
Nová střešní krytina 418 m2
výstupy projektu:
Dotace ve výši v Kč:

650.000,-

Podíl dotace z celkových
26,30 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

14. 2. 2022 – 31. 10. 2022

De minimis:

NE

8.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 700.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma

příjemce/právní Římskokatolická farnost Volfartice / církve a
náboženské společnosti

IČ

62237837

Sídlo

Volfartice 82, 471 12 Volfartice

Název projektu:

Oprava fasády věže kostela sv. Petra a Pavla,
Volfartice a odvodnění
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Účel projektu:

Záchrana a obnova nemovité kulturní památky

Oprava omítek fasády včetně barevného nátěru 263
Rozhodující
závazné 2
m
výstupy projektu:
Obnova dešťové kanalizace kolem objektu 90 bm
Dotace ve výši v Kč:

700.000,-

Podíl dotace z celkových
49,97 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

2. 5. 2022 – 17. 10. 2022

De minimis:

NE

9.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,
Termín: 26. 04. 2022
b) ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 575/22/RK
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly
917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police, IČ 48282553,
se sídlem Křižíkova 49, 471 06 Horní Police, o změnu závazných parametrů smlouvy a termínu
ukončení realizace projektu „Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici
II. etapa“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07
– Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 07. Kultura, památková péče
a cestovní ruch, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 236/21/ZK
ze dne 25. 5. 2021,
souhlasí
1. se změnou závazných parametrů projektu „Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny
Marie v Horní Polici II. etapa“ z těchto:
název parametru
hlavice pilastru
hlavice pilastru s figurálním motivem
zlacený medailon světce
medailon s dušičkami
dveře dvoukřídlé

jednotka
kus
kus
kus
kus
kus

na tyto nové:
89

hodnota
8
12
4
4
3
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název parametru
hlavice pilastru
hlavice pilastru s figurálním motivem
zlacený medailon světce
medailon s dušičkami
dveře dvoukřídlé
2.

3.

jednotka
kus
kus
kus
kus
kus

hodnota
8
12
4
4
2

se změnou termínu realizace projektu „Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie
v Horní Polici II. etapa“ z 30. 6. 2022 na 30. 9. 2022, a s prodloužením termínu pro podání
vyúčtování z 19. 8. 2022 na 19. 11. 2022,
s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast
podpory: 07. Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Obnova areálu poutního
kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici II. etapa“, uzavřené dne 29. 6. 2021
mezi Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Horní Police a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna závazných parametrů smlouvy a termínu ukončení realizace
projektu

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu závazných parametrů smlouvy a termínu ukončení realizace projektu
„Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici II. etapa“ a dále dodatek
č. 2 ke smlouvě č. OLP/1819/2021 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 576/22/RK
RO č. 108/22 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Restaurování
historických artefaktů“ Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 108/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
a zároveň se navyšují výdaje v kapitole 923 07 Spolufinancování EU odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, a to o částku 2.131.417,98 Kč z titulu přijaté dotace Ministerstva pro místní rozvoj
určené pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu
Restaurování historických artefaktů, který je realizován v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, v členění ÚZ 107117015: 118.412,11 Kč, ÚZ 107517016: 2.013.005,87 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové opatření
č. 108/22 jako písemnou informaci.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 577/22/RK
ZR-RO č. 104/22 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu
7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 104/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.6 Řemeslná a zážitková turistika
– nespecifikované rezervy“ o částku 999.907 Kč,

1.

zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v rámci programu
7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2022 v souhrnné výši 999.907 Kč,
s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, v úhrnném objemu
999.907 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu do výše:

1.

Pořádání exkurzí ve
sklárně – 1 soubor
Workshop Udělej si
sám – 1 soubor

66.67

48.650

1. 1. – 31.
12. 2022

ANO

Vnější
1392, 463
11
04759583
Vratislavice
nad Nisou,
Liberec

Nákup tuftingového
stroje – 1 ks
Ukázka výroby na
akci pro veřejnost –
2 hodiny
Školení, jak pracovat
s tuftingovým
strojem – 2 hodiny

69.44

48.650

1. 1. – 31.
12. 2022

NE

Projekt Civilizace
Účelem projektu je
oživení veřejného
prostoru jako možného
cíle turistického ruchu. Papírová
V tomto případě se
537, 460 01 27022323
jedná o netradiční, v Liberec
ČR zcela ojedinělý
turistický cíl – galerie
kanálových poklopů v
Liberci.

Umístění fotografií
kanálových poklopů
z ČR a ze světa do
virtuálního průvodce
(www.cicilizace.info
) – 100 ks
Den civilizace –
akce – 1 den

46.73

50.000

Název projektu
účel projektu

Sídlo/bydli
ště

IČ/nar.

Ukázka tradičních
sklářských řemesel –
program Udělej si
sám
AJETO spol. s r.o. Ukázka formou
Lindava
Czech Glass Craft / exkurze tradičních
167, 471 58 48288586
společnost ručením sklářských řemesel – Cvikov
omezeným
foukání skla, pískování
skla, výroba dřevěných
forem a vyzkoušení si
daného řemesla.

2.
AvantgArt, z. s. /
spolek

3.
G300-spolek /
spolek

Dílna Zauhlovačky –
oživení výroby
koberců
Projekt Dílna
Zauhlovačky spolku
AvantgArt chce rozšířit
turistickou nabídku
oblasti Liberce o
stálou ukázku výroby
koberců a rozšíření
nabídky workshopů,
které Dílna
Zauhlovačky pro
veřejnost nabízí.
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Rozhodující
závazné výstupy
projektu

1. 1. – 31.
12. 2022

De minimis

Příjemce
forma

Termín realizace
projektu

č.

Dotace v maximální
výši (Kč)

2.

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

b)

NE
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4.

Historie Liberce
Cílem projektu je
nabídnout
návštěvníkům Liberce
pomocí jednoduše
stažitelné mobilní
GDSH digital s.r.o. aplikace TourStories
/
nový produkt
společnost ručením cestovního ruchu
omezeným
zaměřený na
zážitkovou turistiku.
Jedná se o nového
audio průvodce – trasu
Historií Liberce.

Chotěšovsk
á 680/1,
29126495
190 00
Praha

Interaktivní audio
průvodce v mobilní
aplikaci - 1 ks

25.97

50.000

5.

Pohledy s příběhem
Projekt by měl
posloužit ke
zviditelnění
turistických cílů
Kalendář
Libereckého kraje
Papírová
Liberecka spol.
netradičními a
537, 460 14 28739841
s.r.o. /
moderními formami. Liberec
společnost ručením
jedná se o
omezeným
audiovizuální projekt
na podporu cestovního
ruchu v Libereckém
kraji.

Počet mutací
pohledů s příběhem
– 10 ks
Počet vydaných
pohledů – 10.000 ks

43.48

50.000

1. 1. – 31.
12. 2022

ANO

6.

Cesta za řemeslem –
Kittelovsko
Podpora rozšíření
turistické nabídky a
Krásná 10,
Kittelovo muzeum tvorby, a zavedení
468 21
09055304
p.o. / příspěvková produktů cestovního
Pěnčín
organizace
ruchu zaměřených na
zážitkovou turistiku a
řemeslné tradice v
Krásné – Kittelův dům

Produkt cesta za
řemeslem – dílny
pro veřejnost - 1
soubor
Počet řemeslných
dní – 6 dnů
Výškově
seřizovatelná židle
pro účastníky
zážitkových akcí
řemesel – 1 ks
Vybavení textilní
dílny (stav, kolovrat)
– 2 ks

64.94

48.650

1. 4. – 31.
12. 2022

NE

7.

Zážitkový Pojizerský
Pacifik 2022
Účelem projektu je
zatraktivnění nabídky v
turisty a rezidenty
Krkonoše – svazek opomíjené lokalitě v
Zámek 1,
měst a obcí /
sezoně i mimosezoně, a
543 01
dobrovolný svazek to prostřednictvím
Vrchlabí
obcí
realizace aktivit, které
propojují zážitek z
jízdy údolím Jizery s
historií, tradicí a
kulturním dědictvím
regionu.

Tištěný materiál –
program zážitkových
akcí – 2000 ks
Pohádkové
představení – 2 ks
Komentované
prohlídky železniční
stanice Martinice
v Krkonoších – 2 ks

47.62

50 000

1. 4. – 30.
11. 2022

NE

70157898
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1. 5.-30.6.
2022

ANO
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8.

9.

10.

11.

Kulturní a
informační
středisko,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

Tovaryšem čtvera
řemesel 2022 aneb
Tradiční řemesla
Lomnicka slovem a
činem
Regionální
(celokrajský) projekt
určený široké cílové
skupině účastníků –
turistů z regionu a
Libereckého kraje (a
především dětem) je
díky svému cíli,
zaměření a bohaté,
žánrově různorodé
program. nabídce
dlouhodobě
udržitelným
produktem.

Redesign Cipískovy
stezky v Jičíně
Kompletní úpravou
existující Cipískovy
stezky bude dosaženo
Kulturní zařízení
zatraktivnění nabídky
města Jičína /
pro rodiče a děti v
příspěvková
Jičíně. Jedná se o
organizace
celoročně zdarma
přístupnou aktivitu,
která rozvíjí obraz
Jičína jako města
pohádky.

čp. 4, 512
51 Lomnice
70949468
nad
Popelkou

Workshopy – 8 ks
Propagační materiál
– 500 ks

29.90

29 000

Husova
206, 506 01 13584430
Jičín

Zábavná stezka pro
rodiny – aktivní
účastníci za rok 5000

47.62

50 000

Prezentované
bylinkářské okruhy
– 4 témata
Bylinkářské
workshopy – 2 typy
akce
Propagační letáčky –
2 typy letáku
Sada bylinkářských
karet místních bylin
– 1 sada

70.00

48 494

1. 1. – 31.
12. 2022

ANO

Smart Guide –
aplikace – 1 ks
Designová lodička –
100 ks

66.41

48 650

1. 3. – 31.
5. 2022

NE

Bylinkářem
v Českém ráji pro
děti i dospělé
Propagace a
popularizace
tradičního bylinkaření
prostřednictvím
nabídky zážitkových
Ludmila Vondrová bylinkářských dílen na
12591378
– Bylinky z ráje / Maloskalsku pro
Malá Skála
fyzická osoba
veřejnost, rozšíření
podnikající
nabídky o dílny pro
rodiče s dětmi.
Vytvoření
popularizačního
materiálu se vztahem k
lokalitě.
Osobní průvodce
Smartguide a lodička
pro Českou Kamenici
Průvodce Smartguide
a designová lodička
doplňující turistické
aktivity, které město
Město Česká
Česká Kamenice
Kamenice / město intenzivně rozvíjí od
roku 2020. Obě
aktivity cílí na turisty
bez omezení věku a
rodiny s dětmi,
zároveň navazují na
projekt podpořený v
roce 2020 z MMR.

náměstí
Míru 219,
407 21
Česká
kamenice

00261220
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1. 5. – 31.
12. 2022

1. 2. – 30.
6. 2022

NE

NE
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12.

13.

14.

15.

Řemeslné a zážitkové
programy
Realizace řemeslných
a zážitkových
Muzeum skla a programů, s důrazem
bižuterie v Jablonci na tradiční sklářská a
nad Nisou /
bižuterní řemesla, pro
příspěvková
návštěvníky muzea
organizace
včetně jejich
propagace, zaměřená
na rozšíření turistické
nabídky v Libereckém
kraji.

Obec Kravaře /
obec

Papyrea, z.s. /
spolek

U Muzea
3984, 466
00079481
01 Jablonec
nad Nisou

Řemeslné a
zážitkové programy
vč. online aktivit –
cyklus akcí - 10

27.27

30 000

1. 1. – 31.
12. 2022

NE

Rozšíření Liščí stezky
– nové okruhy
Rozvoj cestovního
ruchu, turistiky,
náměstí
zdravého životního
166, 471 03 00260657
stylu a povědomí o
Kravaře
obci Kravaře.
Rozšíření nabídky
stávajícího vyžití v
obci.

Výroba značení,
informačních cedulí
– 20 ks

50.00

50 000

1. 1. – 31.
12. 2022

NE

Workshopy v Ruční
papírně Papyrea
Rozvoj exkurzí a
vytvoření nových
jednodenních
workshopů

22901884

Jednodenní
workshopy – 6 ks

70.00

48 562

1. 4. – 31.
12. 2022

ANO

69865230

Workshopy – 18 dnů

70.00

38 652

1. 1. –
31.12. 2022

ANO

Zdislava
87, 463 53
Zdislava

Poznávání tradičního
řemesla Českého
ráje: sklářství –
skleněný šperk
Seznámení návštěvníků
s historií sklářství v
Libereckém Kraji, s
Paterová Helena /
tradičním řemeslem
fyzická osoba
Českého Ráje –
podnikající
Záhoří
šperkařstvím, s
výrobou skleněných
perel a obecně se
zpracováním skla.
Workshopy s ukázkami
šperkařských technik a
seznámení s historií.
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16.

Zážitková a řemeslná
turistika na statku ve
Střížovicích,
v podobě exkurzí
s možností nahlédnutí
do výroby
regionálního BIO
produktu
Zvýšit turistickou
atraktivitu tradiční
Petr Laššo / fyzická jablečné oblasti
osoba podnikající Střížovice a zvýšit
Pěnčín
povědomí o tradičním
zpracování jablek,
pomocí možnosti
exkurzí na statek a
vyzkoušením si
procesu výroby – od
pupenu jabloně,
samotný sběr jablek,
až po lahodný BIO
mošt.

70219516

17.

Edgart sítotiskové
workshopy
Projekt “Edgart
sítotiskové
workshopy“ je
rozšířením aktivit
atelieru a dílny
Petra Matějková Edgart, jejíž doménou
Gadasová / fyzická je navrhování a výroba
osoba podnikající lněných produktů. V
Lázně
tomto celoročním
Libverda
projektu se bude konat
nejméně pět
sítotiskových
workshopů s
profesionálním
přístupem.

67832636

18.

On-line a off-line
propagace a rozvoj
nabídky Exkurzí do
výroby perličkových
ozdob v Poniklé
Rozšíření nabídky
Poniklá
Rautis, a.s. /
Exkurzí jejich
151, 512 42 64052923
akciová společnost propagace (off-line a
Poniklá
on-line) a představení
v koordinaci s akcemi
Crystal Valley.
Celoroční prezentace
exkurzí on-line – FCB,
Instagram, Google
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Tvorba
propagačního
materiálu pro
exkurze –
videoprůvodce
statkem a výrobou,
se záběry z dronu –
1 ks
Tvorba
propagačních
fotografií – 50 ks
Zřízení
uživatelského účtu –
Instagram a
propagace na
sociálních sítích –
Instagram, Facebook
– 1 ks
Pořízení česáků
s teleskopickou tyčí
– 2 ks
Pořízení sběracích
košů – Oslavan – 2
ks
Pořízení nerezových
pomůcek pro
umožnění
ochutnávky
návštěvníkům – 10
ks
Pořízení kýblů
s kovovým uchem
32 l pro sběr jablek –
20ks

50.00

19 645

1. 5. – 31.
12. 2022

ANO

Sítotiskové
workshopy – 5 dnů

70.00

40 297

1. 1. – 31.
12. 2022

ANO

Výroba a tisk letáků
na prohlídky
Unplugged – 2000
ks
Nákup reklamního
prostoru Google a
Facebook – 1 soubor
Noční prohlídky – 8
ks

50.00

50 000

1. 1. – 31.
12. 2022

ANO
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Doba trvání akce – 4
dny
Funkční model
virtuálního
showroomu Palace
Plus – 1 ks
On line leták na
Víkend
Křišťálového údolí –
1 ks
On line leták na
České Vánoce – 1 ks

69.23

43 785

1. 6. – 31.
12. 2022

ANO

Nové webové
stránky – 1 ks

70.00

44 272

1. 4. – 30.
9. 2022

ANO

22680152

Zážitkový program
v muzeu – 1000
osob
Tradiční akce pro
veřejnost a turisty –
150 osob
Výstava dekorování
textilu v lidové
tvorbě – 100 dnů
výstavy
Workshopy,
semináře a dílny –
25 workshopů a
seminářů
Rozvoj online forem
propagace a
marketingu – 2
formy
Vytvoření nového
produktového
balíčku – Zážitek
v Krkonošské
tkalcovně – 1
produktový balíček

17.31

45 000

1. 1. – 31.
12. 2022

NE

00371360

Tištěná brožura „Za
turnovskými
drahokamy“ – 3000
ks
PR články – 2 ks

50.00

42 600

1. 2. – 31.8.
2022

NE

19.

Do Jablonce za sklem
a bižuterií
Cílem je dlouhodobý
Svaz výrobců skla a
rozvoj turistického
bižuterie / zájmové
projektu „Do Jablonce
sdružení
za sklem a bižuterií“ a
právnických osob
restart hlavních aktivit
po skončení
koronavirové krize.

20.

Redesign webových
stránek Stefany
V rámci projektu
Regionální produkt
Český ráj. Na nových
Štěpánka
webových stránkách by
Kurfiřtová / fyzická se lidé měli poutavou
Železný 44215801
osoba podnikající formou seznámit s
Brod
podmínkami, za
kterých se mohou za
mnou vypravit do
výroby a vyzkoušet si a
zažít moje řemeslo.

21.

22.

Tkalcovské
muzeum z.s. /
spolek

Textilní dědictví
v Krkonoších
Popularizace
tradičních textilních
řemesel
prostřednictvím
zážitkových programů
a rozšiřování nabídky
CR o řemeslné exkurze
v tkalcovně
Tkalcovského muzea,
programů a
workshopů pro
veřejnost po celý rok i
u spolupracujících
organizací na území
Krkonoš

Palackého
3479/41,
466 01
Jablonec
nad Nisou

U Božích
muk 22,
541 01
Trutnov

Za turnovskými
drahokamy – hra pro
rodiny s dětmi
Vytvoření nového
Turnovské
turistického produktu
památky a cestovní
pro rodiny s dětmi
5. května
ruch, příspěvková
přibližující místní
25, 511 01
organizace /
tradici kamenářství a Turnov
příspěvková
šperkařství. Účastníci
organizace
se zábavnou formou
seznámí s řemeslnou
tradicí města a jeho
památkami.

60253207
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Nedělnění
Účelem projektu je
rozšíření nabídky
programu Valdštejnské
lodžii v mimo
Valdštejnské
sezónních měsících. V
Sedličky 4,
imaginárium, z.ú. / rámci projektu
02346915
506 01 Jičín
ústav
uspořádáme cyklus
řemeslných dílen pro
dospělé i pro děti pod
vedením uznávaných
odborníků Libereckého
regionu.

23.

3.

Žadatel

BEZMEZER,
o.p.s.

1.

Leoš Smejkal

2.

Název projektu

Sídlo/bydliště

Komenského
207, 468 02
Particoloured ART 2022 Rychnov u
Jablonce nad
Nisou

Kreativní dílna ve
sklářském ateliéru BD

Kamenický
Šenov

Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

1.

ArtproProstor

Nazdar! dílny –
truhlařina

2.

Bc.Soňa AnnaMarie Fišerová

Putování od Knihobudky
ke knihobudce

5.

25 000

1. 4. – 31.
12. 2022

ANO

Požadovaná
výše dotace v
Kč

50 000
02488027
39 370
67248217
50 000

s neposkytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, níže
uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu:
čís.

4.

IČ/nar.

Krakonošova stopa po
Prostřední
Místní akční
řemeslech, tradicích a
Lánov 39, 543
skupina Krkonoše
regionálních produktech 41 Lánov
27005844

3.

3.

44.88

s neposkytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, níže
uvedeným subjektům z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení
a vyčerpání alokace dotačního programu:
čís.

4.

Počet workshopů –
dílen – 6 ks
Počet dní, ve kterých
dílny probíhají – 6
dnů
Počet účastníků
celkem – 60 osob
Počet účastníků
jedna dílna – 10
osob

Ing. Karel Polívka Krkonošská pivní stezka

IČ/nar.

Topolová 454,
468 02
Rychnov u
03818594
Jablonce nad
Nisou

38 000

Poniklá

71876413

14 000

Strážné

76224015

50 000

Osvobození
Město Kamenický
470, 471 14
Palmeho sklářská stezka
00260622
Šenov
Kamenický
Šenov
Nadační fond Jičín Redesign webových
Denisova 400,
15056627
– město pohádky stránek pohadka.cz
506 01 Jičín
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Požadovaná
výše dotace v
Kč

52 969

50 000
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se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.6 Řemeslná a zážitková turistika, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/22,
5.

Termín: 26. 04. 2022
b)

ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí dotace,

c)

Termín: 26. 04. 2022
k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům.
Termín: 26. 04. 2022

USNESENÍ č. 578/22/RK
Souhlas s podáním žádosti o dotaci v roce 2022 na „Rekonstrukci objektu domu čp. 72, Skálova
ul. Turnov – Etapa II. a III. – fasáda a okna
Rada kraje po projednání
schvaluje
podání žádosti Libereckého kraje o dotaci v roce 2022 do Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR na projekt
„Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul. Turnov – Etapa II. a III. – uznatelné náklady
– nová fasáda a výměna oken
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje žádost o dotaci na rok
2022,
b)

Termín: 06. 04. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje souhrnný přehled na rok
2022.
Termín: 06. 04. 2022

USNESENÍ č. 579/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku v k. ú. Nedaříž
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 223/1 o předpokládané výměře cca 193 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Nedaříž, obci Horka u Staré Paky, evidované
na listu vlastnictví č. 9 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
obci Horka u Staré Paky, se sídlem Horka u Staré Paky č. p. 41, 512 34 Horka u Staré Paky,
IČO 00854671, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Horka u Staré Paky chodník podél sil. III/2931“,
předpokládána účetní hodnota pozemku je ve výši 4.053 Kč (slovy: čtyři tisíce padesát tři korun
českých),
schvaluje
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předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/595/2022 mezi Libereckým krajem a obcí
Horka u Staré Paky
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 580/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku v k. ú. Frýdlant
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1230/3 o předpokládané výměře cca 496 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Frýdlant, obci Frýdlant, evidované na listu
vlastnictví č. 2510 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, městu
Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO 00262781, kdy darovací smlouva
bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na
stavbu „Chodník podél komunikace v ul. Hejnická, Frýdlant“, předpokládána účetní hodnota
pozemku je ve výši 34.720 Kč (slovy: třicet čtyři tisíc sedm set dvacet korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/596/2022 mezi Libereckým krajem a městem
Frýdlant
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 26. 04. 2022
zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 581/22/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru p. p. č. 1592/3 o výměře 50 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
a p. p. č. 1593/3 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v katastrálním území Bítouchov u Semil, obci Semily, evidovaných 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
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b)

činí 480 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát korun českých), jedná se o pozemky, na kterých
se nachází těleso silnice II. třídy v rámci investiční akce „Silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,

schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/599/2022 mezi Libereckým krajem a městem Semily
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
2.

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

USNESENÍ č. 582/22/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemku v k. ú. Raspenava
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru části p. p. č. 3082 o výměře 389 m2, nově označené jako p. p. č. 3082/2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 526,1764-126/2019 ze dne
15. 8. 2019, nacházející se v katastrálním území Raspenava, obci Raspenava, evidované na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Frýdlant, od města Raspenava, se sídlem Fučíkova 421, 464 01 Raspenava, IČO 00263141,
hodnota daru dle účetní evidence činí 10.757,86 Kč (slovy: deset tisíc sedm set padesát sedm
korun českých, osmdesát šest haléřů), jedná se o pozemek trvale dotčený stavbou „Silnice
ev. č. III/29013 a ev. č. III/29015“,
b) se svěřením 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 Frýdlant,
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/600/2022 mezi Libereckým krajem a městem Raspenava
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
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zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
b)

2.

Termín: 30. 04. 2023
USNESENÍ č. 583/22/RK
Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku
v k. ú. Starý Harcov (FAMA 2022/01/061)
Rada kraje po projednání
nesouhlasí
s předběžným záměrem 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. 2221/1, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Starý
Harcov, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4931 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec,
z důvodu bezpečného
provozu na dotčené silnici ev. č. III/29020 a zabezpečení řádné údržby komunikace
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit předběžný záměr prodeje pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
b)

zaslat informaci žadateli o prodej pozemku.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 584/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Polesí u Rynoltic (FAMA 2021/09/036)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí části p. p. č. 1113 o výměře 23 m2, nově označené jako p. p. č. 1113/2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 239-61/2021 ze dne
25. 8. 2021, nacházející se v katastrálním území Polesí u Rynoltic, obci Rynoltice, evidované
na listu vlastnictví č. 66 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, od spoluvlastníků
(1/2 id. spolu. podíl)
a
(1/2 id. spolu. podíl), za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 6.900 Kč (slovy: šest tisíc devět set korun českých), předmětnou část
pozemku je nutné vykoupit z důvodu stavby: „Silnice III/2718 Polesí“, refundace nebude
uplatněna,
b)

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

schvaluje
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předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/934/2022 mezi Libereckým krajem, a
a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 26. 04. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 585/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Polesí u Rynoltic (FAMA 2021/10/060)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí části p. p. č. 1089 o výměře 15 m2, nově označené jako p. p. č. 1089/2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace a části p. p. č. 1090 o výměře 15 m2, nově označené jako
p. p. č. 1090/2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým
plánem č. 240-62/2021 ze dne 24. 8. 2021, nacházejících se v katastrálním území Polesí
u Rynoltic, obci Rynoltice, evidovaných na listu vlastnictví č. 190 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500 Kč (slovy: sedm tisíc pět set
korun českých), předmětné části pozemků je nutné vykoupit z důvodu stavby: „Silnice III/2718
Polesí“, refundace nebude uplatněna,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/939/2022 mezi Libereckým krajem, a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 26. 04. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
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Termín: 30. 04. 2023
USNESENÍ č. 586/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Troskovice (FAMA 2021/10/022)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
p. p. č. 978/47 o výměře 994 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Troskovice, obci Troskovice, evidované na listu vlastnictví č. 401
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
298.200 Kč (slovy: dvě stě devadesát osm tisíc dvě stě korun českých), v rámci stavby:
"Rekonstrukce silnice III/28116 Borek – Troskovice", došlo k trvalému záboru, refundace
nebude uplatněna,
b) se svěřením 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,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/951/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,

2)

a)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 26. 04. 2022
po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 587/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Tanvald (FAMA 2021/12/006)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí p. p. č. 309/13 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a p. p. č. 2014
o výměře 19 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území
Tanvald, obci Tanvald, evidovaných na listu vlastnictví č. 3780 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od
,a
za vzájemně
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b)

dohodnutou kupní cenu ve výši 1.200 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých), pozemky
jsou zasaženy stavbou rekonstrukce silnice III/29023, refundace nebude uplatněna,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,

schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/952/2022 mezi Libereckým krajem a
a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
2)

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

USNESENÍ č. 588/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2022/01/002)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí p. p. č. 1954/66 o výměře 35 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidované na listu vlastnictví
č. 35 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
(1/2 id. spolu. podílu),
(1/2 id. spolu. podílu), za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 2.100 Kč (slovy: dva tisíce sto korun českých), pozemek
je zasažený rekonstrukcí silnice, vznikl po zaměření v rámci investiční akce "Silnice III/2895
Roztoky u Semil - Helkovice, rekonstrukce silnice", refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/964/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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2)

Termín: 26. 04. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 589/22/RK
Majetkoprávní operace: Smlouva o přeložce v rámci stavby „Liberec, U Jezu,
p. p. č. 4001/4 - přeložka kanalizace a vodovodu“
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o přeložce číslo CES 508/2022/VIPO, OLP/586/2022, stavba číslo LI032747
„Liberec, U Jezu, p. p. č. 4001/4 - přeložka kanalizace a vodovodu“ v k. ú. Liberec, v rámci
projektu „Parkovací dům, lávka a úprava okolí Libereckého kraje“, se Severočeskou
vodárenskou společností a.s., se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50, IČ: 49099469,
DIČ: CZ49099469,
předložený návrh Smlouvy o přeložce číslo CES 508/2022/VIPO, OLP/586/2022
mezi Libereckým krajem a Severočeskou vodárenskou společností a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
b)

USNESENÍ č. 590/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“
Rada kraje po projednání
ruší
bod č. 2 usnesení č. 461/22/RK ze dne 15. 3. 2022 o rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky
„Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to společnost BAK
stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČO: 284 02 758,
za nabídkovou cenu 161.875.056,17 Kč bez DPH, tj. 195.868.817,97 Kč vč. DPH,
rozhoduje o
1. vyloučení účastníka VPP Group a.s., se sídlem Palackého 233, 281 01 Velim, IČO: 051 91 211,
v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
2.

3.

vyloučení účastníka OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina,
IČO: 463 42 796, v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
vyloučení účastníka BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
– Prosek, IČO: 284 02 758, v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
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4.

5.

6.

7.

vyloučení účastníka CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 267 68 607, v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
vyloučení účastníka GEMO a.s., se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, se sídlem Dlouhá
562/22, 779 00 Olomouc, IČO: 136 42 464, v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
vyloučení účastníka Metrostav DIS s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň,
IČO: 250 21 915, v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“, v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný
účastník zadávacího řízení

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 591/22/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – Rozvod a výroba
kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p. o.“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3343/2021, uzavíraný analogicky
dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STORING spol. s r.o., se sídlem Žitavská
727/16, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 25410482, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
124.500 Kč bez DPH, tj. 150.645 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny na 973.500 Kč
bez DPH, tj. 1.177.935 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 592/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
- Služby sociální péče TEREZA, PO. - rekonstrukce objektu čp. 180
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková organizace - rekonstrukce objektu čp. 180“ v souladu s ustanovením § 122
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a to společnosti Design 4 – projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1
– Staré Město, IČO: 228 01 936, za nabídkovou cenu 1.382.000 Kč bez DPH, tj. 1.672.220 Kč
vč. DPH,
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3923/2021 mezi Libereckým krajem a Design 4
– projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,
IČO: 228 01 936
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 593/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna rozvodů ZTI - Střední zdravotnická
škola a Střední odborná škola Česká Lípa, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna rozvodů ZTI - Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola Česká Lípa, p. o.“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu
s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Lukáš Hauke, vedoucí provozního oddělení, SZŠ a SOŠ Česká Lípa,
náhradník: Mgr. Hana Kubátová Ortová, ředitelka školy, SZŠ a SOŠ Česká Lípa,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2.

závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/155/2022

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 05. 2022
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USNESENÍ č. 594/22/RK
Veřejná zakázka „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním
postižením, Nová Ves III“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2592/2021 mezi Libereckým krajem a společností
CL-EVANS s.r.o., IČO 26768607, se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 6.336.808,48 Kč bez DPH, tj. 7.667.538,26 Kč včetně DPH a méněpráce
ve výši 2.447.001,64 Kč bez DPH, tj. 2.960.734,64 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové
ceny o částku 3.889.806,84 Kč bez DPH, tj. 4.706.803,62 Kč včetně DPH na celkovou částku
53.113.602,65 Kč bez DPH, tj. 61.657.125,90 Kč včetně DPH a prodloužení celkového termínu
výstavby o 90 dní
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 595/22/RK
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s novou přílohou č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 70946078
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit zastupitelstvu kraje
novou přílohu č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, ke schválení.
Termín: 26. 04. 2022
USNESENÍ č. 596/22/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti - Město Ralsko
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Město Ralsko, se sídlem Kuřivody
701, 471 24 Ralsko, IČO: 00831514, za služebnost na stavbu „IPČ lokality Hvězdov“ ve výši
99.180 Kč bez DPH, tj. 120.007,80 Kč vč. DPH, a stanoví úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH,
tj. 1.210 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat Město Ralsko
prostřednictvím společnosti Aquecon a. s., se sídlem Československých legií 445/4, Trnovany,
415 01 Teplice, IČO: 14868202 (na základě plné moci k zastupování Města Ralsko), o přijatém
usnesení.
Termín: 20. 04. 2022
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USNESENÍ č. 597/22/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti - Město Hrádek nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Město Hrádek nad Nisou, se sídlem
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, ve výši 23.200 Kč bez DPH,
tj. 28.072 Kč vč. DPH, za služebnost na stavbu „14 ks kanalizačních přípojek“ a stanoví úplatu ve výši
100 Kč bez DPH, tj. 121 Kč vč. DPH, za případ pro vlastníky jednotlivých kanalizačních přípojek,
za podmínky uzavření jednotlivých smluv o služebnosti pro jednotlivé vlastníky - 14 ks kanalizačních
přípojek na stavbu „LI 020 156 splašková kanalizace, ul. Donínská, Sousedská a Strmá“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat starostu města
Hrádek nad Nisou, o přijatém usnesení.
Termín: 20. 04. 2022
USNESENÍ č. 598/22/RK
Rozpočet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace na rok 2022
a rozpočtový výhled na roky 2023 až 2024
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. nepokryté finanční potřeby na nezbytné neinvestiční akce, které nemají alokované finanční
prostředky v návrhu rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
na rok 2022,
2. nepokryté finanční potřeby na nezbytné investiční akce, které nejsou alokované v návrhu
investičního rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, na rok
2022 nepokryté finanční potřeby na nezbytné investiční akce, které nejsou alokované v návrhu
investičního rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace na rok
2022,
3. informaci o výši krytých odpisů na rok 2022 (3.000.000 Kč) a jejich čerpání,
schvaluje
1. rozpočet příspěvkové organizace Krajské správy silnic Libereckého kraje na rok 2022,
2. rozpočtový výhled příspěvkové organizace Krajské správy silnic Libereckého kraje na roky
2023 až 2024
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, seznámit se schváleným
rozpočtem ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 15. 04. 2022
USNESENÍ č. 599/22/RK
Dohoda o předčasném užívání stavby „Cyklotrasa Odra Nisa úsek Chotyně – Bílý Kostel
nad Nisou, lokalita U Hrabarů II“
Rada kraje po projednání
schvaluje
návrh Dohody o předčasném užívání stavby „Cyklotrasa Odra Nisa úsek Chotyně – Bílý Kostel
nad Nisou, lokalita U Hrabarů II“, č. OLP/627/2022 mezi Libereckým krajem a společností Integra
stavby a.s., se sídlem Hradecká 156, 460 01 Liberec, IČO: 25014391
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, zajistit po schválení předložení Dohody
o předčasném užívání stavby k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 29. 04. 2022
USNESENÍ č. 600/22/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností Silnice LK a.s. - na provedení akce „Silnice
III/27244 Rynoltice, oprava propustku“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/727/2021 na akci „Silnice III/27244 Rynoltice,
oprava propustku“, uzavíraný analogicky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK
a.s., IČO: 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, jehož
předmětem jsou vícepráce ve výši 24.410,85 Kč bez DPH, tj. 29.537,13 Kč včetně DPH a méněpráce
ve výši 46.084,00 Kč bez DPH, tj. 55.761,64 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení celkové ceny
o 21.673,15 Kč bez DPH, tj. 26.224,51 Kč včetně DPH, na celkovou částku 621.437,39 Kč bez DPH,
tj. 751.939,24 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 601/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok,
Pavlovice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice“ v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 9.443.482,43 Kč bez DPH, tj. 11.426.613,74 Kč
vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/194/2022 mezi Libereckým krajem a společností STRABAG
a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 602/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 2703-2 přes Dolský
potok, Pavlovice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Ing. Štěpána Illicha, se sídlem Václavská 732,
252 63 Roztoky, IČO: 46433597, za nabídkovou cenu 43.200 Kč bez DPH, tj. 52.272 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/2718/2021
mezi Libereckým krajem a Ing. Štěpánem Illichem, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky,
IČO: 46433597
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 05. 2022
USNESENÍ č. 603/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok,
Pavlovice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka
pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka Ing. Štěpána Illicha, se sídlem Václavská 732, 252 63
Roztoky, IČO: 46433597, za nabídkovou cenu 107.200 Kč bez DPH, tj. 129.712 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/306/2022 mezi Libereckým
krajem a Ing. Štěpánem Illichem, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky, IČO: 46433597
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 05. 2022
USNESENÍ č. 604/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2140/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností Silnice Žáček s. r. o., se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01,
Česká Lípa, IČO: 44569432, a SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01, Česká
Lípa, IČO: 25018094, kteří v zadávacím řízení vystupují jako společnost „III/2624 ČL-Kozly
SŽ+SAM“, jehož předmětem je rozdělení zádržného v celkové výši 6.983.000 Kč včetně DPH na dvě
části, a to na částku ve výši 5.756.000 Kč včetně DPH vztahující se k již realizovaným stavebním
objektům dokončeným v roce 2021 a na částku ve výši 1.227.000 Kč včetně DPH vztahující
se k předání a převzetí dokončené stavby a kompletních dokladů v roce 2022
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 10. 05. 2022
USNESENÍ č. 605/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce
silnice vč. havárie mostu ev. č. 29032-2“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie
mostu ev. č. 29032-2“ v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 20. 04. 2022
USNESENÍ č. 606/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit
Pod Skálou“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit Pod Skálou“,
dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (po uplynutí
lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 607/22/RK
Schválení dohody se společností CETIN a.s., o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací v rámci akce Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel n. N.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby
„Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“ p. p. č. 1620/3, p. p. č. 1653,
p. p. č. 1694/5, p. p. č. 1694/6, p. p. č. 1704/3, p. p. č. 1733/1, p. p. č. 1778/1, p. p. č. 1778/3,
p. p. č. 1778/6, p. p. č. 1778/7, p. p. č. 1778/9, p. p. č. 1778/10, p. p. č. 1778/14, p. p. č. 1810/5,
p. p. č. 2184, p. p. č. 2195/2, p. p. č. 2226/7, p. p. č. 2226/8, p. p. č. 2226/9, p. p. č. 2226/11,
nacházejících se v katastrálním území Bílý Kostel Nad Nisou, obec Bílý Kostel nad Nisou,
s obchodní korporací CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČO 04084063,
předložený návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. UL 2019_0066, č. j. OLP/980/2022 mezi Libereckým krajem a CETIN a. s.
a ukládá
b)
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 608/22/RK
Schválení účetní závěrky společnosti Silnice LK a.s., za účetní období hospodářského roku
od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, ověřené auditorem s výrokem „bez výhrad“
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou,
IČO: 28746503, po projednání,
schvaluje
řádnou účetní závěrku společnosti Silnice LK a.s., za období hospodářského roku od 1. 10. 2020 do
30. 9. 2021, podle níž společnost Silnice LK a.s., vytvořila výsledek hospodaření po zdanění zisk ve
výši 24.593 tis. Kč,
rozhoduje
v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a úplného znění stanov
společnosti, o naložení se ziskem společnosti Silnice LK a.s., vykázaným v účetním obdobím
hospodářského roku od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 ve výši 24.593 tis. Kč následujícím způsobem:
1. převést část zisku ve výši 21.059 tis. Kč do fondu rozvoje společnosti Silnice LK a.s.,
který k 30. 9. 2021 dosahoval výše 26.474 tis. Kč,
2. zbylou část zisku ve výši 3.534 tis. Kč převést do sociálního fondu společnosti Silnice LK a.s.,
3. současně převést zůstatek nerozděleného zisku minulých let ve výši 15.445 tis. Kč do fondu
rozvoje společnosti Silnice LK a.s.
a ukládá
1) Ing. Petru Správkovi, předsedovi představenstva společnosti Silnice LK a.s., zajistit naložení
se ziskem společnosti Silnice LK a.s., vykázaným v účetním období hospodářského roku
od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 ve výši 24.593 tis. Kč tak, že převede:
a) část zisku společnosti Silnice LK a.s., ve výši 21.059 tis. Kč do fondu rozvoje společnosti
Silnice LK a.s.,

2)

Termín: 30. 04. 2022
b) zbylou část zisku ve výši 3.534 tis. Kč do sociálního fondu společnosti Silnice LK a.s.,
Termín: 30. 04. 2022
c) zůstatek nerozděleného zisku minulých let ve výši 15.445 tis. Kč do fondu rozvoje
společnosti Silnice LK a.s.,
Termín: 30. 04. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat
představenstvo a dozorčí radu společnosti Silnice LK a.s., o přijatém usnesení.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 609/22/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a) Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2021
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje
a na 8., 9., 10. a 11. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
b)

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2021,
Přehled veřejných zakázek projednaných na 5.
a na 8., 9., 10. a 11. mimořádném zasedání rady kraje

a

6.

zasedání

rady

kraje

a ukládá
a) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit písemnou informaci "Zpráva o stavu
romské menšiny v kraji za rok 2021" Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
b) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje
a na 8., 9., 10. a 11. mimořádném zasedání rady kraje".
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 610/22/R
Písemné informace
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2022 aktualizovaný k 31. 3. 2022
b) průběžnou informaci z Pracovní skupiny GIS LK za II. pololetí roku 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2022 aktualizovaný k 31. 3. 2022,
b) průběžnou informaci z Pracovní skupiny GIS LK za II. pololetí roku 2021.

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 8. 4. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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