Z á p i s č. 8
z 8. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 19. 4. 2022
Přítomno

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

Omluven

Ing. Zbyněk Miklík

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Ing. Dan Ramzer

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 11. mRK dne 28. 3. 2022 a ze 7. RK dne 6. 4. 2022
8. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil M. Půta, hejtman, v 9.10 hodin. Sdělil, že se z jednání
omluvil Ing. Zbyněk Miklík. Sdělil, že Václav Židek bude účasten jednání on-line. Navrhl,
aby zápis ověřili Ing. Květa Vinklátová a Ing. Dan Ramzer. Zapisovatelkou dnešního jednání určil
Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1
pro 8 proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 11. mRK dne 28. 3. 2022 a ze 7. RK dne 6. 4. 2022.
Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 11. mRK dne 28. 3. 2022
a ze 7. RK dne 6. 4. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 5. 3. 2022 do 8. 4. 2022

Z

5.

RO č. 126/22 - úprava v kapitole 917 01
- Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace a poskytnutí
individuální dotace

1

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 4. 2022
6.

ZR–RO č. 127/22 - úpravy v kapitole
917 01, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace, Evropská
výstava poštovních známek 2022

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

7.

RO č. 129/22 – poskytnutí
kompenzačních příspěvků – ubytování,
úpravy v kapitole 931 01 - Krizový fond
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Nepředloženo
8.

Stanovení počtu zaměstnanců
Libereckého kraje zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

Poskytnutí finančních prostředků
ze Sociálního fondu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

10.

Školní statek Frýdlant, příspěvková
organizace – zřizovací listina
NEPŘEDLOŽENO

Z

Ing. Dan Ramzer

11.

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace
Z
z kapitoly 917 04 – obecně prospěšné
společnosti Maják, na krizovou
intervenci ve školách v Libereckém kraji

Ing. Dan Ramzer

12.

RO č. 128/22 – úprava kapitoly 916 04
Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
– účelové provozní (neinvestiční) dotace
mládeže,
– odvody na MŠMT
tělovýchovy
a sportu

13.

RO č. 130/22 – úprava kapitoly 916 04
Z pís. Mgr. René Havlík
– účelové provozní (neinvestiční) dotace
– financování soukromých škol
a školských zařízení v roce 2022

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

14.

Jmenování členů konkurzní komise
pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Dětského
domova, Semily, Nad Školami 480,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

15.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

16.

Finanční dokumenty příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
pro rok 2022

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

2

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Nepředloženo
odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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17.

Schválení nájemních smluv uzavíraných
příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

18.

Zahájení VZMR „Nákup notebooků“
Střední zdravotnickou školou a Střední
odbornou školou, Česká Lípa, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

19.

Zahájení VZMR „Vybavení školní
kuchyně“ Gymnáziem a Střední
odbornou školou pedagogickou, Liberec,
p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

20.

Zahájení VZMR „Nákup zemědělské
techniky“ Střední školou hospodářskou
a lesnickou, Frýdlant, p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

21.

Zahájení veřejné zakázky „Oprava střech
areál 28. října a Svojsíkova stezka“
Střední zdravotnickou školou a Střední
odbornou školou, Česká Lípa, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

22.

Zahájení VZMR „Oplocení pozemku
u budovy gymnázia“ Gymnáziem,
Střední odbornou školou a Střední
zdravotnickou školou, Jilemnice,
p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Nepředloženo

Nepředloženo
23.

RO č. 131/22 – úprava kapitoly 917 21
- Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční
podporou

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

24.

Veřejná zakázka „Provozovatel
zúčtovacího centra Integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje“
- dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování
služeb

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

25.

Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje
v působnosti jediného společníka
– závěry auditu hospodaření za rok 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

26.

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby č. OLP/3715/2021
pro příspěvkovou organizaci Léčebnu
respiračních nemocí Cvikov – provozní
příspěvek 2022

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

3
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27.

Schválení rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2022, resort
zdravotnictví

28.

Změna zřizovací listiny příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace
NEPŘEDLOŽENO

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

Nepředloženo
29.

Změna zřizovací listiny příspěvkové
Z
organizace Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, příspěvková organizace

30.

RO č. 134/22 – úpravy kapitoly 917 05,
doplatek účelové dotace Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2022,
příspěvek zařízením pro děti vyžadující
okamžitou pomoc

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

31.

RO č. 125/22 – úpravy v kapitole 917 05 Z pís. Petr Tulpa
– Transfery, odbor sociálních věcí
– záštita s finanční podporou z rozpočtu
Libereckého kraje

odb. sociálních
věcí

32.

ZR-RO č. 135/22 – úpravy v kapitole
917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí – individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

33.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

34.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup
osobního automobilu“ Domovem
důchodců Český Dub, příspěvkovou
organizací

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

35.

Hodnocení ředitele zařízení Domov
důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

36.

Hodnocení ředitelky zařízení Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

37.

Hodnocení ředitelky zařízení Domov
a Centrum aktivity, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

38.

Hodnocení ředitelky zařízení Služby
sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

4

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví
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39.

Hodnocení ředitele zařízení Domov
Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

40.

ZR-RO č. 136/22 – úprava v kapitole
917 05 Transfery, Výsledky 1. kola
dotačního řízení v roce 2022, prostředky
kapitoly 313 - MPSV

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

41.

Financování soc. služeb dle zvláštního
Z
zákona – Vyhlášení mimořádného
2. kola dotačního řízení na rok 2022
v Libereckém kraji z prostředků kapitoly
313 - MPSV

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

42.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Z pís. Václav Židek
Zpráva o činnosti Střediska ekologické
výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2021

odb. životního
prostředí
a zemědělství

43.

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý
výhled rozpočtu pro období 2023-2024
Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

44.

Dodatky ke smlouvám se společnostmi
ELEKTROWIN a.s., ASEKOL a.s.,
EKOKOM a.s.

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

45.

Dohoda o spolupráci při přípravě
a realizaci „Domu přírody Jizerských
hor“

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

46.

Vyjádření LK k oznámení záměru
Přivaděč Zelený Háj (II/283)

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

47.

Rozhodnutí o poskytnutí finančních
a věcných darů výhercům soutěže Kniha
roku Libereckého kraje

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

48.

RO č. 132/22 – úprava kapitoly 917 07
- Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční
podporou

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

49.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury
– Naivnímu divadlu Liberec
a neposkytnutí dotace spolku
NeoKlasik orchestr z.s.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Nepředloženo

5
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50.

ZR-RO č. 124/22 – úprava kapitol
914 07 – Působnosti a 917 07
– Transfery - poskytnutí účelových
dotací Naivnímu divadlu Liberec
a Divadlu F. X. Šaldy
NEPŘEDLOŽENO

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Nepředloženo
51.

Memorandum o spolupráci mezi
Libereckým krajem a Českým výborem
ICOM (Mezinárodní rady muzeí)
při přípravě 26. generální konference
ICOM Praha 2022

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

52.

Individuální žádost o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast cestovního
ruchu – podpora veletrhu Euroregion
Tour 2022

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

53.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

54.

Projektový záměr „Průzkum a evidence
produkce knihvazačských dílen
působících v 15. a 16. stol. na území ČR“
Severočeského muzea v Liberci, p. o.

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

55.

Čerpání prostředků z fondu investic
u Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

56.

Souhlas s přijetím finančních darů
od statutárního města Liberec
pro Zoo Liberec, příspěvkovou
organizaci a Botanickou zahradu
Liberec – LK, příspěvkovou organizaci

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

57.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Budova ZOO, Divizna
– rekonstrukce střechy“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

58.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti budovy domova mládeže
SUPŠS Kamenický Šenov“ - dodatek
č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

59.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP
– Demolice objektů ZZS LK v areálu
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
a.s.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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60.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Demolice
objektů ZZS LK v areálu Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

61.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Demolice objektů ZZS LK
v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce
a přístavba výjezdové základny ZZS
LK v Liberci na letišti“ – dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie
a služeb, Liberec“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

64.

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

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava
střešního pláště a sanace střešní
konstrukce – Dětský domov Frýdlant“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Revokace usnesení 1913/21/RK
a rozhodnutí o výběru – veřejná zakázka
„Zpracování PD „DEPODUB
DTMLK_CZ051_001“ s využitím
metody BIM – Centrální depozitář
pro LK“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektům Školy bez bariér – Střední
průmyslová škola textilní, Liberec
a Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

68.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 137/22 – úprava v kapitole 926 02
– Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Programu obnovy venkova

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

69.

RO č. 133/22 – přesun v kapitole 923
– Spolufinancování EU a schválení
projektového záměru „Udržitelné
hospodaření s vodou – Střední
průmyslová škola Česká Lípa“

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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70.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „SEN pavilonu V Martinově
údolí – Léčebna respiračních nemocí,
Cvikov, příspěvková organizace“

71.

Rozpočtové opatření č. 138/22; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu Kotlíkové dotace v LK
III – NZÚ

72.

Veřejná zakázka „Silnice III/2784 Světlá
pod Ještědem – Výpřež“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

73.

Veřejná zakázka „Silnice III/2834
Mírová pod Kozákovem, zvýšení
bezpečnosti u rybníka Nohavice“
- dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

74.

Veřejná zakázka „Silnice II/277 a II/278
Český Dub“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

75.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky Silnice III/27251 Chrastava,
ul. Vítkovská (Komunikace a chodník
Chrastava, Vítkovská ulice)

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

76.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice
III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava,
Vítkovská ulice)“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

77.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice
III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava,
Vítkovská ulice)“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

78.

ZR-RO č. 124/22 – snížení výdajů
v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky
PO, odbor silničního hospodářství
a navýšení výdajů v kapitole 913 06
– Příspěvkové organizace, odbor SH

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

79.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace – Centrum odborného
vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily,
p. o.“ – dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

80.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví
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Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Z
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81.

RO č. 129/22 - úprava výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství; akce
„Financování silnic II. a III. třídy v LK“

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

82.

Poskytnutí investičního příspěvku KSS
LK na akci „Napojení Průmyslové zóny
Jih v Liberci na I/35“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

83.

Změna zřizovacích listin příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

84.

ZR-RO č. 139/22 – převod z kapitoly
914 02 – Působnosti do kapitoly 917 02
– Transfery, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

85.

Souhlas s právními jednáními hejtmana
učiněnými v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině na základě
usnesení č. 489/22/RK – období
od 24. 2. 2022 do 12. 4. 2022

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

86.

RO č. 140/22 – přesun v kapitole 923
– Spolufinancování EU – příprava
projektu „COV LK strojírenství
a robotiky – SPŠT Jablonec
nad Nisou, p. o.“

87.

Smlouva o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– statutární město Liberec, statutární
město Jablonec nad Nisou – cyklobus

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

88.

Smlouva o centralizovaném zadávání
v rámci veřejné zakázky na dodavatele
telekomunikačních služeb

Ing. Zbyněk
Miklík

oddělení veřejných
zakázek

89.

Různé

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 7, 10, 20, 22, 28, 49 a 50 nejsou předloženy.
M. Půta dodal, že k projednání bodů č. 42, 43 a 45 na 9.15 hod., je přizván Ing. Martin Modrý Ph.D.,
ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celém programu.
hlasování č. 2

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. (42) Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2021
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Martin Modrý Ph.D., ředitel Střediska ekologické výchovy
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Libereckého kraje, příspěvkové organizace, a RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství.
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál.
Ing. Modrý Ph.D., informoval o tom, že činnost, která se kvůli kovidu omezila v prvním pololetí
2021, se doháněla během prázdnin a ve druhé polovině roku. Dodal, že se podařilo čerpat kovidové
dotace a podporu na příměstské tábory pro děti.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 614/22/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
2) přidělení zlepšeného hospodářského výsledku Střediska ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, za rok 2021 ve výši 203.533,86 Kč do rezervního fondu
organizace ve výši 163.533,86 Kč a do fondu odměn organizace ve výši 40.000 Kč,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok
2021
a ukládá
1) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace,
2)

Termín: 30. 04. 2022
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, předložit
Zprávu o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
za rok 2021 zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
Termín: 26. 04. 2022
hlasování č. 3
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

4. (43) Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023-2024 Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Ing. Modrý Ph.D., stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 615/22/RK
Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023-2024 Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023–2024 Střediska ekologické
výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
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a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, seznámit
se schváleným rozpočtem ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 4
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

5. (45) Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci „Domu přírody Jizerských hor“
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál. Dodala, že se jedná o uzavření dohody
o spolupráci při přípravě, realizaci a provozu návštěvnického střediska – Domu přírody Jizerských
hor v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích.
Ing. Modrý Ph.D., uvedl, že není zatím zveřejněna výzva. Dále bude řešeno, komu bude svěřen
případný majetek, který bude vygenerován.
RNDr. Šádková nastínila podmínky předchozího operačního programu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 616/22/RK
Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci „Domu přírody Jizerských hor“
Rada kraje po projednání
schvaluje
dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci „Domu přírody Jizerských hor“ č. OLP/1175/2022 mezi
Libereckým krajem, Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složkou státu,
se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, PSČ: 148 00, IČO: 62933591, Střediskem
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem: Jizerská 190, Hejnice,
PSČ: 463 62, IČO: 75053144, a Ekocentrem Oldřichov v Hájích, z. ú., se sídlem: Oldřichov v Hájích
5, PSČ: 463 31, IČO: 25430475
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje,
schválenou Dohodu o spolupráci č. OLP/1175/2022 k podpisu.
Termín: 15. 06. 2022
hlasování č. 5
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

6. (45) Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že došlo k nárůstu činností v souvislosti
s řešením vlivů těžební činnosti v dole Turów. Plněním úkolů a závazků byl pověřen odbor životního
prostředí a zemědělství. Na nově zřízené pracovní pozici budou řešeny dosud nepokryté činnosti
vyplývající z plnění Akčního plánu.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající zřízení nové pozice na odboru životního prostředí.
RNDr. Šádková informovala o tom, že byl obdržen od Ministerstva životního prostředí České
republiky schválený implementační plán, ze kterého vyplývají úkoly pro kraj. V nejbližších dnech
bude probíhat kontrola valu, zároveň je potřeba sledovat jeho výstavbu na území Polské republiky.
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Na základě uvedených skutečností Mgr. Havlík, jakožto předkladatel, stáhl bod z programu jednání
rady kraje.

7. (46) Vyjádření LK k oznámení záměru Přivaděč Zelený Háj (II/283)
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se formulace v důvodové zprávě.
RNDr. Šádková přislíbila úpravu důvodové zprávy po projednání.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 617/22/RK
Vyjádření LK k oznámení záměru Přivaděč Zelený Háj (II/283)
Rada kraje po projednání
schvaluje
Vyjádření Libereckého kraje k oznámení záměru “I/35 Turnov – Úlibice – přivaděč Zelený Háj
(II/283)”, zpracovanému pro zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, uplatnit vyjádření Libereckého kraje ve zjišťovacím řízení.
Termín: 21. 04. 2022
hlasování č. 6
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

8. (44) Dodatky ke smlouvám se společnostmi ELEKTROWIN a.s., ASEKOL a.s., EKOKOM
a.s.
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o projekt
Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Libereckém kraji,
který spolupracuje se společností ELEKTROWIN a.s., dále projekt Rozvoj sběru použitých
elektrozařízení, který spolupracuje se společností ASEKOL a.s. Další dohodou mezi Libereckým
krajem a akciovou společností EKO-KOM je vymezení spolupráce, jejich vzájemných práv
a povinností při řešení a plnění cílů projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití
využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 618/22/RK
Dodatky ke smlouvám se společnostmi ELEKTROWIN a.s., ASEKOL a.s., EKOKOM a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a)
dodatek č. 13 ke smlouvě č. OLP/2266/2009 mezi Libereckým krajem a ELEKTROWIN
a.s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 27257843, jehož předmětem
je řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru
elektroodpadu v Libereckém kraji“ v roce 2022,
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b)

c)

dodatek č. 14 k dohodě č. OLP/563/2009 mezi Libereckým krajem a ASEKOL a.s.,
se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ: 143 00, IČO: 27373231,
jehož předmětem je řešení projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ v roce 2022,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/151/2021 mezi Libereckým krajem a EKO-KOM a.s.,
se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, PSČ: 140 21, IČO: 25134701, jehož předmětem je
řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Libereckého kraje“ v roce 2022

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, dodatek
č. 13 ke smlouvě č. OLP/2266/2009 mezi Libereckým krajem a ELEKTROWIN a.s., dodatek č. 14
k dohodě č. OLP/563/2009 mezi Libereckým krajem a ASEKOL a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/151/2021 mezi Libereckým krajem a EKO-KOM a.s., k podpisu.
Termín: 15. 06. 2022
hlasování č. 7
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

9. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 619/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 313/18/RK, 1290/20/RK, 1125/21/RK, 1380/21/RK, 2096/21/RK,
2121/21/RK, 47/22/RK, 59/22/RK, 77/22/RK, 178/22/RK, 193/22/RK, 194/22/RK, 195/22/RK,
196/22/RK, 208/22/RK, 212/22/RK, 226/22/RK, 259/22/RK, 266/22/RK, 267/22/RK, 270/22/RK,
271/22/RK, 282/22/RK, 301/22/RK, 306/22/RK, 317/22/RK, 332/22/RK, 333/22/RK, 336/22/RK,
339/22/RK, 353/22/RK, 354/22/RK, 362/22/RK, 368/22/RK, 369/22/RK, 371/22/RK, 376/22/RK,
380/22/RK, 381/22/RK, 384/22/RK, 390/22/mRK, 411/22/RK, 414/22/RK, 431/22/RK, 442/22/RK,
452/22/RK, 458/22/RK, 462/22/RK, 471/22/RK, 472/22/RK, 475/22/RK, 536/22/RK, 550/22/RK,
551/22/RK, 552/22/RK, 567/22/RK, 569/22/RK, 570/22/RK, 574/22/RK, 575/22/RK, 577/22/RK,
578/22/RK, 596/22/RK, 597/22/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1168/21/RK ad 2. z 1.4. 2022 na 29. 4. 2022,
- 1169/21/RK ad 2. z 1.4. 2022 na 29. 4. 2022,
- 1271/21/RK ad 2. z 1.4. 2022 na 29. 4. 2022,
- 1929/21/RK ad C. z 1.4. 2022 na 30. 4. 2022,
- 1944/21/RK z 31. 3. 2022 na 31. 10. 2022,
- 1961/21/RK ad 2. z 31. 3. 2022 na 30. 4. 2022,
- 2099/21/RK z 31. 3. 2022 na 3. 5. 2022,
- 2167/21/mRK z 31. 3. 2022 na 3. 5. 2022,
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- 50/22/mRK ad 2. z 31. 3. 2022 na 30. 6. 2022,
- 197/22/RK z 31. 3. 2022 na 30. 4. 2022,
- 279/22/RK z 31. 3. 2022 na 30. 4. 2022,
- 400/22/RK ad 2. z 31. 3. 2022 na 25. 4. 2022,
- 413/22/RK ad 2) z 6. 4. 2022 na 16. 5. 2022,
- 494/22/mRK z 1. 4. 2022 na 30. 6. 2022.
hlasování č. 8
pro 8
proti

0

zdržel se

0

byl přijat

10. (4) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 5. 3. 2022 do 8. 4. 2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 620/22/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 5. 3. 2022 do 8. 4. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 5. 3. 2022 do 8. 4. 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 5. 3. 2022 do 8. 4. 2022.
Termín: 26. 04. 2022
hlasování č. 9
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

11. (5) RO č. 126/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace a poskytnutí individuální dotace
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 621/22/RK
RO č. 126/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace a poskytnutí individuální dotace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 126/22, 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 20.000 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:
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Žadatel

IČO/datu
m
narození

Sídlem/byte
m

Akce/účel

Název
parametru

Měrn
á
jedno
tka

Hodnota
paramet
ru

Max.výše
finanční
podpory

Young Glass
Symposium
z.s.

14269368

Havlíčkova
57, 471 14
Kamenický
Šenov

Dětské
sklářské
sympozium
2022

Doba trvání
akce

den

4

20.000 Kč

Českosloven
ská obec
legionářská,
z. s.

45247455

Sokolská
486/33, Nové
Město, 120
00 Praha

Připomínání
historických
událostí I.
až II.
světové
války

Seminář

počet

1

100.000 Kč

Přednášky

počet

5

Brožury

ks

500

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. 126/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
2) 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: 31. 05. 2022
hlasování č. 10
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

12. (6) ZR–RO č. 127/22 - úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace, Evropská výstava poštovních známek 2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 622/22/RK
ZR–RO č. 127/22 - úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace, Evropská výstava poštovních známek 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Evropské výstavě
poštovních známek LIBEREC 2022, z.s., na projekt „Evropská výstava poštovních známek
LIBEREC 2022 a přidružená výstava Polar salon LIBEREC 2022“,
souhlasí
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1)

2)

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 127/22, kterým se upravují vybrané dílčí
ukazatele neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana,
ve výši 300.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli, ve výši
Žadatel

Evropská
výstava
poštovních
známek
LIBEREC
2022, z.s.

IČO/datum
narození

Sídlem/bytem

Akce

Hodnot
Název
Měrná
a
parametr
jednotka parame
u
tru

Evropská
výstava
poštovních
Kralická 79/11,
známek
Liberec VII-Horní
Doba
09330739
LIBEREC 2022
Růžodol, 460 07
trvání akce
a přidružená
Liberec
výstava Polar
salon LIBEREC
2022

dny

4

Max. výše
finanční
podpory

300.000,-

se smlouvou č. OLP/1228/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořeným žadatelem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 127/22, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Evropské výstavě poštovních známek
LIBEREC 2022, z.s., a smlouvu č. OLP/1228/2022 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 11
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3)

13. (9) Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Havlík uvedl, že se jedná o vyplacení finanční odměny na odchod do důchodu zaměstnanci
Libereckého kraje a vyplacení 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnanci Libereckého kraje.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 623/22/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnanci Libereckého kraje zařazeného
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 5.300
Kč,
vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnanci Libereckého kraje
zařazeného do krajského úřadu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly 925
15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 5.000 Kč
a ukládá
b)
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a darů příslušným
zaměstnancům Libereckého kraje zařazeným do krajského úřadu.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 12
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

14. (88) Smlouva o centralizovaném zadávání v rámci veřejné zakázky na dodavatele
telekomunikačních služeb
Na jednání rady kraje byla znovu přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o soutěž na nového
mobilního operátora. Byly osloveny obce, jejich příspěvkové organizace, jimi zřizované organizace
nebo společnosti. Ke společnému postupu se nakonec připojilo celkem 232 organizací.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 624/22/RK
Smlouva o centralizovaném zadávání v rámci veřejné zakázky na dodavatele
telekomunikačních služeb
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o plánované veřejné zakázce „Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí
elektronických komunikací a související služby a dodávky“, v rámci, které byli osloveni možní
účastníci s nabídkou společného postupu při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodavatele
telekomunikačních služeb,
schvaluje
návrh Smlouvy o centralizovaném zadávání v rámci veřejné zakázky „Poskytování
telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací a související služby
a dodávky“ pro příspěvkové organizace Libereckého kraje, obce Libereckého kraje, příspěvkové
organizace obcí a pro další společnosti, ve kterých Liberecký kraj nebo obce Libereckého kraje mají
svůj podíl
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění podpisu smluv o centralizovaném zadávání s jednotlivými
pověřujícími zadavateli.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 13
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

15. (11) Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – obecně prospěšné společnosti
Maják, na krizovou intervenci ve školách v Libereckém kraji
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 625/22/RK
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Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – obecně prospěšné společnosti Maják,
na krizovou intervenci ve školách v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace Majáku o. p. s., IČ 25405276, se sídlem Konopná
776/8, 460 14 Liberec, na akci číslo 04812560000 „Krizová intervence 2022“ do výše
200.000 Kč,
2. se zněním smlouvy č. OLP/1134/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Majákem o. p. s., IČ 25405276, se sídlem Konopná 776/8,
460 14 Liberec
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit smlouvu o poskytnutí dotace pro Maják o. p. s., k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/1134/2022
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a to za podmínky schválení smlouvy Zastupitelstvem
Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 14
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

16. (12) RO č. 128/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – odvody
na MŠMT
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 626/22/RK
RO č. 128/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – odvody
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 128/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 983.430,80 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 983.430,80 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 128/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 15
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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17. (13) RO č. 130/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace
– financování soukromých škol a školských zařízení v roce 2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 627/22/RK
RO č. 130/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – financování
soukromých škol a školských zařízení v roce 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 130/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové i výdajové
části o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v celkové výši 86.491.423 Kč
na financování soukromých škol a školských zařízení na 2. čtvrtletí roku 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 130/22 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 16
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

18. (14) Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
M. Půta se požádal o vysvětlení, proč komise má více členů než kraj.
Ing. Princová uvedla, že počet členů určuje vyhláška o náležitostech konkurzního řízení. Ta byla
novelizována v roce 2019. Vyhláška byla krajem připomínkována. Za zřizovatele jsou dva členové,
dva členy si stanovuje inspekce, další člen – zaměstnanec inspekce, další člen za školskou radu, dále
pedagogický pracovník. Kraj je zastoupen v menšině.
M. Půta požádal Ing. Princovou o přípravu dopisu směrovanému ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 628/22/RK
Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, ve znění pozdějších předpisů, předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů
o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami
480, příspěvková organizace:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda konkurzní komise;
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Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje;
Mgr. Bc. Vladimír Brebta, ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče
a základní školy, Liberec, odborník na organizaci a řízení ve školství;
Mgr. Martina Stohlová, psycholožka;
PhDr. Tomáš Beneš, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce;
Bc. Miroslav Hlubuček, zástupce pedagogických pracovníků dětského domova;
souhlasí
dle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, ve znění pozdějších předpisů, aby byly přizvány ke konkurznímu řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace, odbornice s hlasem poradním, které nejsou členky konkurzní komise,
a) PhDr. Božena Lányová, psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny, Liberec a bývalá
dlouholetá ředitelka Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy,
Liberec,
b) Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení jmenování předsedy a členů
konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 17
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

19. (15) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 629/22/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. v celkové výši 26.690 Kč, z toho ve výši 12.990 Kč na náklady spojené se získáním
řidičského oprávnění, ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s pořízením sady hrnců, ve výši
1.300 Kč na náklady spojené s pořízením bundy, ve výši 1.700 Kč na náklady spojené
s pořízením školní tašky, ve výši 4.000 Kč na náklady spojené s pořízením mobilního
telefonu a ve výši 1.700 Kč na náklady spojené s pořízením vrtulníku na dálkové ovládání,
vše pro klienty dětského domova od obecně prospěšné společnosti DEJME DĚTEM
ŠANCI o.p.s., se sídlem Lojovická 797/20 142 00 Praha-Libuš, IČ: 22903844,
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2.

do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570,
příspěvková organizace, IČ: 49864360,
ve výši 8.100 Kč na pokrytí nákladů na lektora čínského jazyka od Nadačního fondu Ing.
Mirko Valenty, se sídlem Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ: 27338835, do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková
organizace, IČ: 60252511,

b) věcného daru:
výrobků (lišty, kryty, krabice) v celkové hodnotě 5.943,44 Kč k použití jako cvičný materiál
pro praktický výcvik a závěrečné zkoušky oboru elektrikář od společnosti KOPOS KOLÍN a.s.,
se sídlem Havlíčkova 432, 280 02 Kolín – Kolín IV, IČ: 61672971, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední škola Semily, příspěvková organizace, IČ: 00528714
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 18
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

20. (16) Finanční dokumenty příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti pro rok 2022
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Dodala, že se každoročně schvalují finanční
dokumenty a jednotlivé přílohy, které organizace navrhují. Požádala o změnu po projednání,
a to v příloze v tabulce u organizace Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, kde
bylo chybně uvedeno naplánované pořízení dlouhodobého majetku.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 630/22/RK
Finanční dokumenty příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti pro rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
finanční dokumenty jednotlivých příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2022
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 19
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

21. (17) Schválení nájemních smluv uzavíraných příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 631/22/RK
Schválení nájemních smluv uzavíraných příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s pronájmem místností 407, 414, 415 a 416 ve 4. patře stavby bez čp/če, která je součástí
pozemku p. č. 6415 v k. ú. Jablonec nad Nisou svěřených Střední škole řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, se sídlem Smetanova 4265/66,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00140147, zapsané na LV č. 5730 vedeném Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, a to Svobodné základní
škole, o.p.s., Jablonec nad Nisou, se sídlem U Přehrady 3196/4, 466 02 Jablonec nad Nisou,
IČO 25048350,
2. s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě – č. 3/2020 mezi Střední školou řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, se sídlem Smetanova 4265/66,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00140147, a Svobodnou základní školou, o.p.s., Jablonec
nad Nisou, se sídlem U Přehrady 3196/4, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 25048350,
3. s pronájmem bytu na adrese Sokolské náměstí č. p. 264/14, Liberec 1, který se nachází v objektu
občanské vybavenosti č. p. 264, jenž je nedílnou součástí pozemku p. č. 424 v k. ú. Liberec
svěřeného Střední průmyslové škole stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace, se sídlem nám. Sokolské 264/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO 46747982, panu
4.

s uzavřením smlouvy o nájmu bytu mezi Střední průmyslovou školou stavební, Liberec 1,
Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace se sídlem nám. Sokolské 264/14, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 46747982,

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 20
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

22. (18) Zahájení VZMR „Nákup notebooků“ Střední zdravotnickou školou a Střední
odbornou školou, Česká Lípa, p. o.
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že financování bude realizováno
z programu Národního plánu obnovy pro prevenci digitální propasti. Na pořízení mobilních
digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 632/22/RK
Zahájení VZMR „Nákup notebooků“ Střední zdravotnickou školou a Střední odbornou školou,
Česká Lípa, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup notebooků" Střední
zdravotnickou školou a Střední odbornou školou Česká Lípa, příspěvková organizace,
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 21
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

23. (19) Zahájení VZMR „Vybavení školní kuchyně“ Gymnáziem a Střední odbornou školou
pedagogickou, Liberec, p. o.
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 633/22/RK
Zahájení VZMR „Vybavení školní kuchyně“ Gymnáziem a Střední odbornou školou
pedagogickou, Liberec, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení školní kuchyně“
Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou, Liberec, Jeronýmova 425/27
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 resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 20. 04. 2022
hlasování č. 22
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

24. (21) Zahájení veřejné zakázky „Oprava střech areál 28. října a Svojsíkova stezka“ Střední
zdravotnickou školou a Střední odbornou školou, Česká Lípa, p. o.
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že do budovy zatéká. Ve stručnosti
představila část A a část B.
M. Půta požádal o doplnění po projednání důvodové zprávy o oslovené firmy .
Ing. Princová přislíbila její doplnění.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 634/22/RK
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Zahájení veřejné zakázky „Oprava střech areál 28. října a Svojsíkova stezka“ Střední
zdravotnickou školou a Střední odbornou školou, Česká Lípa, p. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, odst. 3.5. veřejné
zakázky PO dle ZZVZ – stavební práce – zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce bude Střední
zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace, v souladu s odst.
11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střech areál 28. října a Svojsíkova
stezka“ Střední zdravotnickou školou a Střední odbornou školou, Česká Lípa, příspěvková
organizace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
2.

s textem „Výzvy k podání nabídky“

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
hlasování č. 23
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V. Židek se z jednání odpojil v 10.06 hodin, nyní je na jednání 7 členů rady kraje.
25. (23) RO č. 131/22 – úprava kapitoly 917 21 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové
dotace – záštity s finanční podporou
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel KORID LK, spol. s r. o., a Ing. Jiří Zdražil, jednatel společnosti
Autobusy LK, s.r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o záštitu jízdy historického
vlaku.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 635/22/RK
RO č. 131/22 – úprava kapitoly 917 21 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
– záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a do této výše:
žadatel

Okrašlovací
spolek Nové
Město pod

IČO/datum
nar.

sídlem/trvale
bytem

46745017

Celní 593,
46365 Nové

název akce

Jízda
historického
vlaku
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předpokláda
ný termín
konání akce
3.9.2022

Název
návrh fin. parametru
částky
zaštiťující
ho radního
50 000 Kč Doba trvání
akce

Hodnota
parametru

1 den
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Smrkem,
spolek

Město pod
Smrkem

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 131/22, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 917 21 - Transfery, odbor dopravní obslužnosti z akce „Podpora
projektů – řešení naléhavých potřeb v LK“ v celkové výši 50.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 917 21 - Transfery, odbor dopravní obslužnosti na akci „Jízda
historického vlaku Liberec – Jindřichovice p. S.“ v celkové výši 50.000 Kč,
smlouvu č. OLP/970/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a spolkem Okrašlovací spolek Nové Město
pod Smrkem, se sídlem Celní 593, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ 46745017, na projekt
„Jízda historického vlaku“
b)
2.

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 131/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
Termín: 31. 05. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, podepsat smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/970/2021.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 24
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

26. (24) Veřejná zakázka „Provozovatel zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje“ - dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dodatek ke smlouvě
na provoz zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Uzavíráno mezi
Libereckým krajem a společností ČSAD SVT Praha, s.r.o. Jsou upravovány výstupy zúčtovacího
centra IDOL, zejména z důvodu implementace změny kompenzace státních slev v IDOL.
Ing. Šulcová uvedla, že společnost spolupracuje i s dalšími kraji. Není možné, aby správu dělala
společnost KORID LK, spol. s r. o.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 636/22/RK
Veřejná zakázka „Provozovatel zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje“ - dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb č. OLP/804/2014 na provozování Zúčtovacího centra
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, uzavíraný v souladu s vyhrazenou změnou
ze smlouvy pro rozvoj provozovaného řešení Zúčtovacího centra IDOL a v souladu s § 273 odst.
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mezi Libereckým krajem a společností
ČSAD SVT Praha, s.r.o., IČ 45805202, se sídlem Křižíkova 344/6, 186 00 Praha, kterým se upravují
funkcionality a výstupy zúčtovacího centra IDOL, zejména z důvodu implementace změny
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kompenzace státních slev v IDOL, a jehož předmětem jsou s tímto související vícepráce za rozvoj
ve výši 264.000 Kč bez DPH, tj. 319.440 Kč včetně DPH a 5.000 Kč bez DPH, tj. 6.050 Kč včetně
DPH za každého dalšího objednatelem požadovaného dopravce
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 16. 05. 2022
hlasování č. 25
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

27. (25) Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka – závěry
auditu hospodaření za rok 2020
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že obdržel připomínky od Mgr. Richtera
a M. Půty týkající se auditu. Požádal Ing. Zdražila o stručné vysvětlení.
Ing. Zdražil sdělil, že od dozorčí rady nebyla obdržena žádná reakce. Uvedl, že problém vznikl
neuhrazenou pohledávkou vůči CUBO INVESTMENTS s.r.o., nyní je vše vyrovnáno. Informoval,
že mezi společnostmi je velké množství neuhrazených faktur. Z toho důvodu není možné podepsat
trojstrannou dohodu. Ve stručnosti popsal komunikaci s auditorem a výsledek auditu.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se auditu.
M. Půta uvedl, že valná hromada požaduje jasné vyjádření ke smlouvám.
Na základě uvedených skutečností Ing. Sviták jakožto předkladatel, stáhl bod z programu jednání
rady kraje.

28. (87) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – statutární
město Liberec, statutární město Jablonec nad Nisou – cyklobus
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že statutární město Liberec přispívá
částkou ve výši 50.000 Kč a město Jablonec nad Nisou přispívá částkou ve výši 155.000 Kč. Jedná
se o stejnou výši příspěvku jako v minulých letech.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 637/22/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – statutární město
Liberec, statutární město Jablonec nad Nisou – cyklobus
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období
od 30. dubna 2022 do 28. září 2022 č. OLP/1218/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
1, na základě, které přispěje statutární město Liberec v roce 2022 na zajištění dopravní
obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 50.000 Kč,
2. smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období
od 30. dubna 2022 do 28. září 2022 č. OLP/1219/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 3100/19,
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466 01 Jablonec nad Nisou, na základě, které přispěje statutární město Jablonec nad Nisou
v roce 2022 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši
155.000 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podepsání
smlouvy č. OLP/1218/2022 a OLP/1219/2022.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 26
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

29. (26) Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby č. OLP/3715/2021
pro příspěvkovou organizaci Léčebnu respiračních nemocí Cvikov – provozní příspěvek
2022
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se ceny za energie.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 638/22/RK
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby č. OLP/3715/2021 pro příspěvkovou
organizaci Léčebnu respiračních nemocí Cvikov – provozní příspěvek 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změně vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu Léčebně
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, IČO: 00673951, Martinovo údolí 532, Cvikov
II, 471 54 Cvikov, v tomto rozsahu:
NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč
CELKEM
z toho
CELKEM
Číslo původní
dle
dle Dodatku
smlouvy
původní
na provoz
na odpisy
č. 1
smlouvy

Léčebna
respiračních nemocí OLP/3715/2021 4.300.000
Cvikov

7.269.000

5.469.000

1.800.000

schvaluje
dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/3715/2021 mezi Libereckým krajem a Léčebnou respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkovou organizací, IČO: 00673951, Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov,
kterým se upravuje výše provozního příspěvku na rok 2022 v návaznosti na usnesení č. 121/22/ZK
– ZR-RO č. 78/22 navýšení výdajů na ENERGIE u vybraných kapitol rozpočtu 2022
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předložení
dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3715/2021 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 27
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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30. (27) Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022, resort zdravotnictví
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 639/22/RK
Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022, resort zdravotnictví
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023-2024 Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, 460 01 Liberec
1 – Staré Město, IČO: 46744991,
b) rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023-2024 Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, Martinovo údolí 532, Cvikov II,
471 54 Cvikov, IČO: 00673951
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, seznámit se schváleným
rozpočtem ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 28
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

31. (29) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 640/22/RK
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou Zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace,
Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, IČO: 00673951, z důvodu aktualizace údajů
a doplnění předmětu doplňkové činnosti bodu č. VIII. Doplňková činnost, a přílohy č. 1 příspěvkové
organizace resortu zdravotnictví – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu Zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, ke schválení.
Termín: 26. 04. 2022
hlasování č. 29
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

32. (80) Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace
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M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 641/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru 100 ks plyšových figurek Kryštůfků v celkové výši 17.710,60 Kč (slovy:
sedmnáct tisíc sedm set deset korun českých 60 haléřů) příspěvkovou organizací Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje, od Nadačního fondu Kryštůfek, IČO: 03038637, se sídlem
Vlněna 526/3, 602 00 Brno
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., MUDr. Luďka Kramáře,
MBA.
Termín: 26. 04. 2022
hlasování č. 30
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

33. (30) RO č. 134/22 – úpravy kapitoly 917 05, doplatek účelové dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí na rok 2022, příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 642/22/RK
RO č. 134/22 – úpravy kapitoly 917 05, doplatek účelové dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí na rok 2022, příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 134/22, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje z titulu přijaté dotace poskytnuté
ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022 na výplatu státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě dodatku
č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace o částku 5.300.000 Kč
2. navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor
sociálních věcí, o částku 5.300.000 Kč, na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele Zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Liberec, příspěvková organizace,
Pekárkova 572/5, Liberec 15, č. a. 05700051523, vedeno pod účelovým znakem 13307
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 134/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
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hlasování č. 31

pro

7

proti

0

zdržel se

byl přijat

0

34. (31) RO č. 125/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštita
s finanční podporou z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 643/22/RK
RO č. 125/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštita s finanční
podporou z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 125/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – transfery,
odbor sociálních věcí, v celkové výši 30.000 Kč, a to:
a)
snížením výdajů v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí, specifický ukazatel
„Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování
v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 20.000 Kč,
snížením výdajů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, specifický ukazatel
„ACCENDO, centrum pro vědu a výzkum, z. s.“ o částku 10.000 Kč,
c)
zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580161 0000 „Spolek Život jde dál“, navýšením o částku 30.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na akci a do výše:
b)

žadatel

IČO/
datum
nar.

Spolek Život
06307833
jde dál

sídlem/
trvale bytem

Legií 2555,
Varnsdorf,
407 47

akce

název parametru

MČR ve výkonu
vodicích psů –
Doba trvání akce
Memoriál Simony
Karlovcové

měrná
jednotka

den

hodnota
Max. výše
parafin. podpory
metru

1

30.000 Kč

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1140/2022,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Spolek Život jde dál, IČO: 06307833,
se sídlem Legií 2555, 407 07 Varnsdorf, na projekt „MČR ve výkonu vodicích psů – Memoriál
Simony Karlovcové“
a ukládá
a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 125/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
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b) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvy
o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje výše
uvedenému žadateli o dotaci.
Termín: 15. 06. 2022
hlasování č. 32
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

35. (32) ZR-RO č. 135/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
– individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se nadačního fondu.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 644/22/RK
ZR-RO č. 135/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – individuální
dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 135/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 250.000 Kč, a to:
a)

b)
2.

snížením výdajů v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí, specifický ukazatel
„Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování
v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 250.000 Kč,
zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580162 0000 „Nadační fond Ozvěna“, navýšením o částku 250.000 Kč,

s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o finanční podporu na akci a do výše:
žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

Nákup
kompenzačních
Žižkova 528/6,
Nadační
pomůcek a jejich
02970261 Česká Lípa,
fond Ozvěna
příslušenství pro
470 01
děti se sluchovým
postižením

3.

název parametru

měrná
jednotka

Nákup
kompenzačních
pomůcek a jejich
příslušenství,
nákup baterií do
sluchadel, roční
pojištění
kompenzační
pomůcky proti
ztrátě a odcizení,
wirelles
příslušenství

ks

hodnota
Max. výše
parafin. podpory
metru

10

250.000 Kč

se smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1141/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Nadační fond
Ozvěna, IČO: 02970261, se sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, na projekt „Nákup
kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“
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a ukládá
a) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu
rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 428/21 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 04. 2022
b) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, v případě, že
Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodne o poskytnutí dotace výše uvedenému příjemci,
podepsat
smlouvu
o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1141/2022.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 33
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

36. (33) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 645/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcných darů – dárkové balíčky a občerstvení pro klienty domova v hodnotě ve výši
30.000 Kč od dárce Nadace Syner, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4,
IČO: 25419790, do vlastnictví zařízení Český Dub, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká
39/IV, 463 43 Český Dub, IČO: 71220020,
2.

s přijetím finančního daru ve výši 50.000 Kč od dárce ArtCrystal Tomeš, s.r.o., se sídlem
Palackého 41, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO: 04517091, ve prospěch zařízení Domov
a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Balvanu
2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 75070758

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 19. 05. 2022
hlasování č. 34
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

37. (34) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního
automobilu“ Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací
Mgr. Šebková stručně okomentovala předložený materiál. Dodala, že na nadcházejícím jednání rady
kraje bude předložen další nákup osobního automobilu pro jinou příspěvkovou organizaci. Požadavky
na osobní automobily jsou rozdílné.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 646/22/RK
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Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního automobilu“
Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního
automobilu“ Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací, v souladu se Směrnicí
RK č. 1/2021,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předání informace
o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 35
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

38. (35) Hodnocení ředitele zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa požádal o souhrnné projednání bodů č. 35 až 39.
Mgr. Šebková informovala členy rady kraje o tom, že již nadcházející hodnocení ředitelů nebudou
předkládány radě kraje jako samostatné body. Předkládáni budou pouze ti, kteří jsou jmenováni do
funkce za uplynulých 6 měsíců.
Mgr. Tulpa uvedl, že další hodnocení bude zahrnuto do zprávy o hospodaření, obdobně jak je
zavedeno na odboru školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 647/22/RK
Hodnocení ředitele zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení pana Mgr. Čestmíra Skrbka, ředitele zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace, za uplynulých 6 měsíců od jmenování do funkce,
souhlasí
s prodloužením funkčního období pana Mgr. Čestmíra Skrbka na postu ředitele zařízení Domov
důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitele
příspěvkové organizace o tomto usnesení a zajistit administrativní kroky k prodloužení funkčního
období ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 01. 06. 2022
hlasování č. 36
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

39. (36) Hodnocení ředitelky zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 648/22/RK
Hodnocení ředitelky zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení paní Mgr. Dagmar Žaloudkové, ředitelky zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, za uplynulých 6 měsíců od jmenování do funkce,
souhlasí
s prodloužením funkčního období paní Mgr. Dagmar Žaloudkové na postu ředitelky zařízení Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení a zajistit administrativní kroky k prodloužení funkčního
období ředitelky příspěvkové organizace.
Termín: 19. 05. 2022
hlasování č. 37
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

40. (37) Hodnocení ředitelky zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 649/22/RK
Hodnocení ředitelky zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení paní Mgr. Jany Lachmanové, ředitelky zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, za uplynulých 6 měsíců od jmenování do funkce,
souhlasí
s prodloužením funkčního období paní Mgr. Jany Lachmanové na postu ředitelky zařízení Domov
a Centrum denních služeb, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení a zajistit administrativní kroky k prodloužení funkčního
období ředitelky příspěvkové organizace.
Termín: 19. 05. 2022
hlasování č. 38
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

41. (38) Hodnocení ředitelky zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 650/22/RK
Hodnocení ředitelky zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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hodnocení paní Bc. Marie Vojtíškové, ředitelky zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, za uplynulých 6 měsíců od jmenování do funkce,
souhlasí
s prodloužením funkčního období paní Bc. Marie Vojtíškové na postu ředitelky zařízení Služby
sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení a zajistit administrativní kroky k prodloužení funkčního
období ředitelky příspěvkové organizace.
Termín: 19. 05. 2022
hlasování č. 39
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

42. (39) Hodnocení ředitele zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 651/22/RK
Hodnocení ředitele zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení pana Ing. Pavla Kose, ředitele zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace,
za uplynulých 6 měsíců od jmenování do funkce,
souhlasí
s prodloužením funkčního období pana Ing. Pavla Kose, na postu ředitele, zařízení Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitele
příspěvkové organizace o tomto usnesení a zajistit administrativní kroky k prodloužení funkčního
období ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 19. 05. 2022
hlasování č. 40
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

43. (40) ZR-RO č. 136/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 1. kola dotačního
řízení v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Ramzer vznesl dotaz, zdali jsou některé příspěvkové organizace zvýhodněny.
Mgr. Šebková sdělila, že není možné zvýhodnění organizací. Existuje speciální složitý vzorec,
kde se vše zohledňuje. Informovala, že pro zastupitele proběhl seminář. Výběr je spravedlivý.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se rozpočtu.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 652/22/RK
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ZR-RO č. 136/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 1. kola dotačního řízení v roce
2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 136/22, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na financování sociálních služeb v roce 2022, které Liberecký kraj obdrží, na základě,
rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022
(ze dne 6. 4. 2022), čímž se:
a) navyšují příjmy kraje v celkovém objemu 642.963.798 Kč, z toho:
1.
2.
b)

navyšují výdaje kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, v celkovém objemu
642.963.798 Kč, z toho:

1.

jednotlivé specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
– Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV dle zvláštního zákona,
v celkovém objemu 635.053.669 Kč,
nespecifikované rezervy v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí – Financování
sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV dle zvláštního zákona, v celkovém
objemu 7.910.129 Kč,

2.

2)
3)

4)

o částku 78.188.183 Kč na základě Rozhodnutí RP 2 o poskytnutí části dotace z kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria,
o částku 564.775.615 Kč na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu na rok 2022,

s Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí RP2 o poskytnutí části dotace z kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria,
s Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu na rok 2022, na základě, kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci
v roce 2022 v celkové výši 799.340.165 Kč,
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 417.833.513Kč, níže uvedeným příjemcům
na rok 2022 do výše:
Název

ADVAITA, z. ú.

AHC a.s.

AHC a.s.

ALVALÍDA, z.s.

Buona Strada s.r.o.

Centrum LIRA, z.ú.

Centrum LIRA, z.ú.

IČO

Sídlo

65635591 Rumunská 14/6
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
24160369 Budějovická 778/3
Praha 4 - Michle
140 00 Praha 4
24160369 Budějovická 778/3
Praha 4 - Michle
140 00 Praha 4
44224711 Hanychovská 743/3
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
4570243 Venušina 544/6
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
28731191 Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
28731191 Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
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Registrační číslo Druh služby
Kofinancování
služby
sociální služby v Kč
6552817 odborné sociální
1.763.357
poradenství
4530859 domovy pro
seniory

4.725.083

9450189 odlehčovací
služby

1.182.965

5293571 denní stacionáře

2.127.563

7885329 denní stacionáře

1.677.099

3959325 raná péče

5.030.559

4823957 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

3.959.236

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 4. 2022
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Jablonec
nad Nisou, p. o.

Centrum sociálních služeb Jablonec
nad Nisou, p. o.

Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec, příspěvková organizace
Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec, příspěvková organizace
Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec, příspěvková organizace
COMPITUM, z.s.

Česká unie neslyšících, z.ú.

Česká unie neslyšících, z.ú.

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26593980 Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
43256503 Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
43256503 Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
65100654 Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6
65100654 Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6
65100654 Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6
26571129 Vysoká 4231/35
Jablonec nad Nisou
466 02 Jablonec nad
Nisou 2
675547 Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
675547 Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

25755277 Šafaříkova 635/24
Praha 2 - Vinohrady
120 00 Praha 2
25755277 Šafaříkova 635/24
Praha 2 - Vinohrady
120 00 Praha 2
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1656576 odlehčovací
služby
1840164 odborné sociální
poradenství

902.603

99.812

2164863 odlehčovací
služby

548.009

2453453 tlumočnické
služby

632.147

3852372 osobní asistence

3.807.151

4148036 odborné sociální
poradenství

66.542

5362299 odlehčovací
služby
5451090 odborné sociální
poradenství
6806376 odlehčovací
služby

548.009

66.542

548.009

7135154 osobní asistence

2.515.132

7559709 osobní asistence

5.857.156

9349276 osobní asistence

3.548.747

9725207 odborné sociální
poradenství

66.542

1947710 odlehčovací
služby

8396068 pečovatelská
služba

2480451 domovy pro
seniory
6722018 pečovatelská
služba

800.966

4.590.151

924.191

11.090.297

7665554 odlehčovací
služby

924.191

6769479 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
4358523 tlumočnické
služby

924.012

4756138 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením
5235056 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež
5713240 terénní
programy

578.426

374.113

998.126

2.262.420
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Člověk v tísni, o.p.s.

Déčko Liberec z.s.

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace
Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace
Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace
Dětské centrum Semily, příspěvková
organizace
DH Liberec, o.p.s.

DH Liberec, o.p.s.

DH Liberec, o.p.s.

DH Liberec, o.p.s.

Diakonie Beránek z.s.

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve
Vrchlabí

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci
nad Nisou

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci
nad Nisou

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci
nad Nisou

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci
nad Nisou

Diecézní charita Litoměřice

Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou Zákupy,
příspěvková organizace
Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou Zákupy,
příspěvková organizace
Domov seniorů Vratislavice,
příspěvková organizace

Domov seniorů Vratislavice,
příspěvková organizace

DOMOV U SPASITELE středisko
Husitské diakonie

Domovy seniorů BeneVita s.r.o.

25755277 Šafaříkova 635/24
Praha 2 - Vinohrady
120 00 Praha 2
68455232 Švermova 32/35
Liberec X-Františkov
460 10 Liberec 10
68247877 Roztocká 994
514 01 Jilemnice
68247877 Roztocká 994
514 01 Jilemnice

6719009 odborné sociální
poradenství

1.996.254

9813481 odborné sociální
poradenství

1.740.068

3790182 denní stacionáře

1.579.554

5312119 týdenní
stacionáře

1.397.070

68247877 Roztocká 994
514 01 Jilemnice
856134 Na Olešce 433
Podmoklice
513 01 Semily
27298523 Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
27298523 Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
27298523 Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
27298523 Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
40233189 1. máje 868/11
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
43464343 Komenského 616
Vrchlabí
543 01 Vrchlabí 1

6907978 odlehčovací
služby
4297455 denní stacionáře

73633992 5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
73633992 5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
73633992 5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
73633992 5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
40229939 Kosmonautů 2022
Předměstí
412 01 Litoměřice 1
71167463 Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

606.270
1.450.610

2718583 sociálně
terapeutické
dílny

1.153.390

3166608 domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
5793673 osobní asistence

3.870.205

7044506 chráněné
bydlení

5.415.762

5231429 pečovatelská
služba

3.733.615

3148048 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
3428319 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

1.131.211

5741111 pečovatelská
služba

2.485.089

7080749 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
8492814 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

1.230.591

3632154 pečovatelská
služba

1.695.130

3001174 domovy pro
seniory

6.161.276

1.722.693

1.663.544

998.126

71167463 Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

3555154 pečovatelská
služba

10898174 U Sila 321
Liberec XXXVratislavice nad
Nisou
463 11 Liberec 30
10898174 U Sila 321
Liberec XXXVratislavice nad
Nisou
463 11 Liberec 30
73632791 Máchova 650
Frýdlant
464 01 Frýdlant v
Čechách
8207364 Radimovice 134
463 44 Sychrov

1979411 domovy se
zvláštním
režimem

9.345.809

5448456 domovy pro
seniory

3.965.619

3988103 domovy pro
seniory

4.744.182

3055579 domovy se
zvláštním
režimem

13.838.225
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Domovy seniorů BeneVita s.r.o.
Dům penzion pro důchodce,
příspěvková organizace
Dům seniorů Františkov, Liberec,
příspěvková organizace
Dům seniorů Františkov, Liberec,
příspěvková organizace
ELVA HELP z.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Semily, z.s.

FOKUS Semily, z.s.
FOKUS Turnov, z.s.

FOKUS Turnov, z.s.

FOKUS Turnov, z.s.

FOKUS Turnov, z.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Charita Česká Lípa

Charita Česká Lípa

Charita Česká Lípa

Charita Liberec

Charita Liberec

8207364 Radimovice 134
463 44 Sychrov
60254050 Tyršova 1340
468 51 Smržovka
10808108 Domažlická 880/8
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
10808108 Domažlická 880/8
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
26586100 Palachova 504/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
46749411 Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
46749411 Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
46749411 Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
46749411 Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
46749411 Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
22871080 Nad Školami 480
513 01 Semily
22871080 Nad Školami 480
513 01 Semily
49295101 Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1
49295101 Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1
49295101 Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1
49295101 Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1
28700210 Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
28700210 Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
28700210 Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
70226148 Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
70226148 Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
70226148 Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
26520699 Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
26520699 Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
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7826049 domovy pro
seniory
1526260 pečovatelská
služba
4193951 domovy pro
seniory

1.955.220
1.792.839
15.627.146

8425917 domovy se
zvláštním
režimem
7890129 sociální
rehabilitace

6.660.367

1226991 domovy se
zvláštním
režimem

3.347.203

3596108 podpora
samostatného
bydlení

3.301.951

3865693 chráněné
bydlení

3.578.596

5563434 sociálně
terapeutické
dílny

1.521.787

8208204 sociální
rehabilitace

4.647.830

6265472 sociálně
terapeutické
dílny
8899363 sociální
rehabilitace
4661168 sociálně
terapeutické
dílny
7471836 podpora
samostatného
bydlení
9314906 centra denních
služeb

1.718.380

652.376

1.158.320
1.397.378

1.722.693

810.124

9909982 sociální
rehabilitace

887.224

3069495 odlehčovací
služby

2.121.943

4343228 odlehčovací
služby

3.223.579

9543067 odborné sociální
poradenství

914.949

1297986 azylové domy

3.736.198

2925974 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
6790491 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež
3146268 azylové domy

2.629.904

6940940 domovy pro
seniory

2.598.826

1.330.835

1.288.323
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Charita Liberec

Charita Most

Charita Most

Charita Most

Charita Most

LAMPA, z. s.

Laxus z. ú.

Maják Hrádek z. ú.

Maják NMPS, z. ú.

Maják NMPS, z. ú.

Maják Plus, z. ú.

MAREVA z.s.

Mateřská škola a Základní škola
Sluníčko Turnov, příspěvková
organizace
Mateřská škola a Základní škola
Sluníčko Turnov, příspěvková
organizace
MCU KOLOSEUM, o.p.s.

MĚSTO CVIKOV

Město Desná

Město Frýdlant

Město Hodkovice nad Mohelkou

Město Chrastava
Město Jablonné v Podještědí

Město Jilemnice

26520699 Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
70828920 Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
70828920 Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
70828920 Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
70828920 Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
22889159 Husova 89
Mimoň I
471 24 Mimoň
62695487 Sadová 2107
Nymburk
288 02 Nymburk 2
8751641 Moskevská 438
463 34 Hrádek nad
Nisou
8848254 Švermova 853
463 65 Nové Město
pod Smrkem
8848254 Švermova 853
463 65 Nové Město
pod Smrkem
7934335 Konopná 776/8
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
1679198 Na Pískovně 657/24
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
71173854 Kosmonautů 1641
Turnov
511 01 Turnov 1
71173854 Kosmonautů 1641
Turnov
511 01 Turnov 1
25405080 Generála Svobody
83/47
Liberec XIII-Nové
Pavlovice
460 01 Liberec 1
260410 Náměstí Osvobození
63
Cvikov I
471 54 Cvikov
262307 Krkonošská 318
Desná II
468 61 Desná v
Jizer. horách
262781 nám. T. G. Masaryka
37
Frýdlant
464 01 Frýdlant v
Čechách
262820 nám. T. G. Masaryka
1
463 42 Hodkovice
nad Mohelkou
262871 náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava
260576 náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v
Podještědí
275808 Masarykovo náměstí
82
514 01 Jilemnice

40

9958898 azylové domy

1.288.323

1807508 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

998.126

5070480 odborné sociální
poradenství

99.812

8501960 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

558.951

8696715 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

2.062.795

7555345 terénní
programy

471.337

2073130 odborné sociální
poradenství

599.184

8752756 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež
3661910 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
7356784 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež
8935632 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

998.126

7734736 pečovatelská
služba

718.071

998.126

1.131.211

2.201.424

5285192 osobní asistence

357.354

5861633 denní stacionáře

676.952

4873800 osobní asistence

2.548.180

2700736 pečovatelská
služba

1.428.337

8598927 pečovatelská
služba

326.547

2088349 pečovatelská
služba

1.317.527

3886672 pečovatelská
služba

2.642.596

7777619 pečovatelská
služba
2838544 pečovatelská
služba

770.159

2084701 pečovatelská
služba

2.613.305

625.369

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 4. 2022
Město Kamenický Šenov

Město Nové Město pod Smrkem

MĚSTO RASPENAVA

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Město Stráž pod Ralskem

Město Velké Hamry
Město Železný Brod
Mgr. Lucie Jursíková Brožková

Most k naději, z. s.

Most k naději, z. s.

Most k naději, z. s.

Most k naději, z. s.

Most k naději, z. s.

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Návrat, o.p.s.

Návrat, o.p.s.

260622 Osvobození 470
471 14 Kamenický
Šenov
263036 Palackého 280
463 65 Nové Město
pod Smrkem
263141 Fučíkova 421
Raspenava
464 01 Frýdlant v
Čechách
262552 Husova 490
Rychnov u Jablonce
nad Nisou
468 02 Rychnov u
Jablonce n.Nis.
260967 Revoluční 164
471 27 Stráž pod
Ralskem
262595 Velké Hamry 362
468 45 Velké Hamry
262633 náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod
75100967 Dlouhá 1058/19
Lovosice
410 02 Lovosice 2
63125137 Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
63125137 Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
63125137 Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
63125137 Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
63125137 Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
570931 K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
570931 K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
570931 K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
570931 K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
570931 K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
570931 K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
570931 K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
570931 K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
26623064 V Holešovičkách
593/1a
Praha 8 - Libeň
182 00 Praha 82
27323773 Široká 304/68
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
27323773 Široká 304/68
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

41

1129034 pečovatelská
služba

2.033.221

8227630 pečovatelská
služba

922.269

2587147 pečovatelská
služba

248.564

2552651 pečovatelská
služba

585.321

2574699 pečovatelská
služba

890.649

7207666 pečovatelská
služba
2928724 pečovatelská
služba
5957695 pečovatelská
služba

488.521
1.355.480
784.306

1220799 domy na půl
cesty

1.312.352

1229581 kontaktní centra

1.863.170

3775974 terénní
programy

709.779

3801846 kontaktní centra

822.900

8306216 terénní
programy

2.938.851

1020591 nízkoprahová
denní centra

999.236

1303151 noclehárny

921.111

1420566 terénní
programy

1.131.211

1775589 terénní
programy

1.487.948

2481915 nízkoprahová
denní centra

1.319.745

3822869 noclehárny

5918012 azylové domy

755.988

1.511.792

9860755 terénní
programy

377.071

1201824 chráněné
bydlení

126.429

6224406 azylové domy

1.834.212

7228496 azylové domy

1.560.343
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Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

829838 Nemocniční 4446/15
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1

Nemocnice následné péče s
poliklinikou Lomnice nad Popelkou

854875 Komenského 440
512 51 Lomnice nad
Popelkou

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
a. s.

27283518 Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

26636328 Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

26636328 Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
26636328 Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

26636328 Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

26636328 Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
275735 Horní Branná 262
512 36 Horní Branná
524662 nám. Odboje 12
471 06 Horní Police
275824 Karlovice 12
511 01 Turnov 1
275913 Chutnovka 36
Mírová pod
Kozákovem
511 01 Turnov 1
276006 Poniklá 65
512 42 Poniklá
73633755 Na jihu 553
Nové Město
506 01 Jičín 1

Obec Horní Branná
OBEC HORNÍ POLICE
Obec Karlovice
Obec Mírová pod Kozákovem

Obec Poniklá
Oblastní charita Jičín

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506 Zahradní 182
403 23 Velké Březno

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506 Zahradní 182
403 23 Velké Březno
72744723 V Parku 190
Český Dub IV
463 43 Český Dub
71177248 Žitavská 670
463 34 Hrádek nad
Nisou
8163936 Obránců míru 1188
512 51 Lomnice nad
Popelkou
6627421 Bezručova 503
463 31 Chrastava

Pečovatelská služba Český Dub,
příspěvková organizace
Pečovatelská služba Hrádek nad
Nisou, příspěvková organizace
Pečovatelská služba Lomnice nad
Popelkou, příspěvková organizace
Přístav 3V, z. ú.

Reva o. p. s.

Rodina v centru, z.ú.

Rodina v centru, z.ú.

25447726 Na Perštýně 352/33
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
27004295 Křižíkova 980
473 01 Nový Bor
27004295 Křižíkova 980
473 01 Nový Bor
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3702507 sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče
3682159 sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče
4501907 sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče
3910140 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
5063729 terénní
programy

604.422

437.697

308.064

1.885.351

452.484

6374958 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
8054292 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením
8791447 odborné sociální
poradenství

754.140

7177985 pečovatelská
služba
1853485 pečovatelská
služba
3415850 pečovatelská
služba
3005927 pečovatelská
služba

852.659

3977219 pečovatelská
služba
2584331 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
2572767 domovy se
zvláštním
režimem
6967411 domovy pro
seniory
6191395 pečovatelská
služba

246.451

399.250

399.250

246.451
496.647
283.419

1.131.211

7.534.167

5.153.735
1.232.255

5475959 pečovatelská
služba

1.232.255

7663161 pečovatelská
služba

2.403.514

1273599 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením
2049573 osobní asistence

2930990 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež
3912232 sociálně
aktivizační

942.675

8.625.787

1.663.544

377.071
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služby pro
rodiny s dětmi
Rodina v centru, z.ú.
Rodina24 z. ú.

Rodina24 z. ú.

Romodrom o.p.s.

Romodrom o.p.s.

Ruprechtický farní spolek

Rytmus Liberec, o.p.s.

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

Sdružení TULIPAN, z.s.

SeneCura SeniorCentrum Liberec
s.r.o.

SeneCura SeniorCentrum Liberec
s.r.o.

SeniA z.s.

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

Snílek, o.p.s.

Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace
Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace
Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace
Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace
Sociální služby města Doksy,
příspěvková organizace
Sociální služby města Doksy,
příspěvková organizace
Sociální služby města Doksy,
příspěvková organizace
Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace

27004295 Křižíkova 980
473 01 Nový Bor
22829903 Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
22829903 Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
26537036 Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
26537036 Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
27016781 Divoká 1186
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
27322793 Palachova 504/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
2107538 Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1

26672472 Sokolská 113/8
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
7333919 Ke Smíchovu
1144/144
Slivenec
154 00 Praha 514
7333919 Ke Smíchovu
1144/144
Slivenec
154 00 Praha 514
27010031 Dlouhá 1376/25a
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
26671468 Brigádnická 2260
Turnov
511 01 Turnov 1
26671468 Brigádnická 2260
Turnov
511 01 Turnov 1
26640007 Staré Splavy č.e.253
Doksy
471 63 Staré Splavy
72745339 Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
72745339 Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
72745339 Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
72745339 Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
48282910 Panská 199
472 01 Doksy
48282910 Panská 199
472 01 Doksy
48282910 Panská 199
472 01 Doksy
48282901 Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň

8466886 odborné sociální
poradenství
5391602 domovy se
zvláštním
režimem

5.483.782

8419868 osobní asistence

5.394.197

1161877 terénní
programy

3.619.873

1464519 odborné sociální
poradenství

665.418

9603734 denní stacionáře

1.295.879

2527518 sociální
rehabilitace

3.808.408

9072226 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením
8533092 chráněné
bydlení

753.586

1.567.429

1760206 domovy se
zvláštním
režimem

6.831.341

9964505 domovy pro
seniory

2.946.322

5792926 centra denních
služeb

676.597

5091362 centra denních
služeb

715.940

9321887 odlehčovací
služby

1.552.642

3802797 domy na půl
cesty

613.047

1410170 pečovatelská
služba

4.322.751

6732891 azylové domy

1.981.467

8170444 azylové domy

369.677

8788790 domovy pro
seniory

7.911.078

2854766 denní stacionáře

217.789

4493554 pečovatelská
služba
8609487 domovy pro
seniory

828.938

3625295 domovy pro
seniory

43

665.418

5.604.962
8.656.592
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Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace
Sociální služby města Nový Bor,
příspěvková organizace
Sociální služby města Nový Bor,
příspěvková organizace
Sociální služby Semily, příspěvková
organizace
Sociální služby Semily, příspěvková
organizace
Sociální služby Semily, příspěvková
organizace
Spokojený domov, o.p.s.

Spokojený domov, o.p.s.

Spokojený domov, o.p.s.

Společnost Dolmen, z.ú.

Společnost Dolmen, z.ú.

Společnost Dolmen, z.ú.

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace
Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace
Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace
Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace
Zdravotně sociální služby Turnov,
příspěvková organizace
Celkem

48282901 Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň
75143861 B. Egermanna 950
473 01 Nový Bor
75143861 B. Egermanna 950
473 01 Nový Bor
854930 Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
854930 Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
854930 Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
29043913 Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
29043913 Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště

6836867 pečovatelská
služba

7143232 osobní asistence

3.961.504

29043913 Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
27291049 nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
27291049 nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

7253089 pečovatelská
služba

1.761.139

4353078 podpora
samostatného
bydlení

1.973.186

5227172 chráněné
bydlení

4.642.028

27291049 nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
25475894 Na Výšinách 451/9
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

6650186 sociálně
terapeutické
dílny

1.197.752

25475894 Na Výšinách 451/9
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
25475894 Na Výšinách 451/9
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
3781224 Horní Rokytnice 590
512 44 Rokytnice
nad Jizerou 1
854883 28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1
854883 28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1
854883 28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1
854883 28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1
854883 28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1
Počet služeb

1.940.802

1280179 denní stacionáře

154.032

7901485 pečovatelská
služba
2308616 domovy se
zvláštním
režimem
3732526 domovy pro
seniory

3.080.638

3949768 pečovatelská
služba

1.607.383

7.249.144

4.356.440

5968921 odlehčovací
služby

644.716

2954592 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením
5293407 průvodcovské a
předčitatelské
služby
8340162 sociální
rehabilitace

846.744

177.010

693.622

5773192 pečovatelská
služba

2.132.417

3368051 odlehčovací
služby

1.035.094

4234054 domovy pro
seniory

8.383.649

8719331 pečovatelská
služba

5.323.959

9274680 domovy se
zvláštním
režimem
9313088 centra denních
služeb

5.166.846

191

535.415

417.833.513

se vzorovým Dodatkem ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na rok 2022,
rozhoduje
5)
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Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 4. 2022
o poskytnutí příspěvku zřizovatele z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 217.220.156 Kč, níže uvedeným příspěvkovým
organizacím sociálního resortu Libereckého kraje na rok 2022 do výše:
Název
APOSS Liberec, příspěvková organizace

APOSS Liberec, příspěvková organizace

Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace

Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace
Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace
Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace
Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková organizace

Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková organizace

IČO

Sídlo

Registrační číslo
Druh služby Kofinancování sociální
služby
služby v Kč
71220071 Zeyerova 832/24
3190180 centra denních
1.947.279
Liberec I-Staré Město
služeb
460 01 Liberec 1
71220071 Zeyerova 832/24
4094333 domovy pro
8.115.813
Liberec I-Staré Město
osoby se
460 01 Liberec 1
zdravotním
postižením
70868476 Tanvaldská 269
1701584 intervenční
780.757
Liberec XXXcentra
Vratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
70868476 Tanvaldská 269
2632467 odborné sociální
2.994.735
Liberec XXXporadenství
Vratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
70868476 Tanvaldská 269
4337287 odborné sociální
1.288.692
Liberec XXXporadenství
Vratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
70868476 Tanvaldská 269
5393471 telefonická
1.824.487
Liberec XXXkrizová pomoc
Vratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
70868476 Tanvaldská 269
5833201 odborné sociální
1.319.745
Liberec XXXporadenství
Vratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
48282961 Hradecká 2905
2038560 domovy pro
2.017.906
Česká Lípa
osoby se
470 06 Česká Lípa 6
zdravotním
postižením
48282961 Hradecká 2905
2293541 denní stacionáře
4.093.946
Česká Lípa
470 06 Česká Lípa 6
71220097 Liberecká 451
4418892 domovy pro
12.447.033
463 42 Hodkovice nad
osoby se
Mohelkou
zdravotním
postižením
71220097 Liberecká 451
4890597 chráněné bydlení
1.126.405
463 42 Hodkovice nad
Mohelkou
75070758 U Balvanu 4117/2
1347706 domovy pro
8.502.560
Jablonec nad Nisou
osoby se
466 01 Jablonec nad
zdravotním
Nisou 1
postižením
75070758 U Balvanu 4117/2
9653966 centra denních
3.083.013
Jablonec nad Nisou
služeb
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
71220020 Zámecká 39
3139161 domovy se
8.674.275
Český Dub IV
zvláštním
463 43 Český Dub
režimem
71220020 Zámecká 39
8588423 domovy pro
4.250.006
Český Dub IV
seniory
463 43 Český Dub
71220011 Vítězslava Nezvala
4654168 domovy se
7.085.467
87/14
zvláštním
Jablonecké Paseky
režimem
466 02 Jablonec nad
Nisou 2
71220011 Vítězslava Nezvala
9139875 domovy pro
5.785.438
87/14
seniory
Jablonecké Paseky
466 02 Jablonec nad
Nisou 2
71220046 Jindřichovice pod
9266427 domovy se
9.694.398
Smrkem 238
zvláštním
463 65 Nové Město
režimem
pod Smrkem
71220046 Jindřichovice pod
9450071 domovy pro
2.597.791
Smrkem 238
seniory
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463 65 Nové Město
pod Smrkem
Domov důchodců Rokytnice nad
Jizerou, příspěvková organizace
Domov důchodců Rokytnice nad
Jizerou, příspěvková organizace
Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace
Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace
Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace
Domov Raspenava, příspěvková
organizace

Domov Raspenava, příspěvková
organizace

Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

OSTARA, příspěvková organizace

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
Celkem

85782 Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad
Jizerou 1
85782 Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad
Jizerou 1
48282928 Benešova 1
471 52 Sloup v
Čechách
71220003 Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry
71220003 Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry
71220089 Fučíkova 432
Raspenava
464 01 Frýdlant v
Čechách
71220089 Fučíkova 432
Raspenava
464 01 Frýdlant v
Čechách
48282936 Jestřebí 126
471 61 Jestřebí

70932522 Lužická 920/7
Liberec I-Staré
460 01 Liberec
70932522 Lužická 920/7
Liberec I-Staré
460 01 Liberec
70932522 Lužická 920/7
Liberec I-Staré
460 01 Liberec

Město
1
Město
1
Město
1

70932522 Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
48282944 Pivovarská 693
Cvikov II
471 54 Cvikov
193771 Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil
193771 Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil
193771 Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil
Počet služeb

2522751 domovy pro
seniory

6.206.947

8760544 domovy se
zvláštním
režimem
9835515 domovy se
zvláštním
režimem
2138835 domovy pro
seniory
4630845 domovy se
zvláštním
režimem
1467756 sociálně
terapeutické
dílny

7.537.763

9.908.893

13.827.913
4.668.275

2.677.197

3152221 domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
3438523 domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
1660265 odlehčovací
služby

10.399.003

18.757.388

1.498.790

6492623 osobní asistence

2.067.231

8900016 domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
9076392 centra denních
služeb

25.156.336

7759833 domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
3145588 odlehčovací
služby

12.089.318

5.954.980

606.270

6266118 denní stacionáře

1.067.005

7007714 týdenní
stacionáře

7.167.101

35

217.220.156

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 136/22 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
schvaluje
vzorový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na rok 2022 pro příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 136/22 k projednání
a ke schválení,
Termín: 26. 04. 2022
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2)

3)

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje k projednání a rozhodnutí návrh o výši dotace z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v rámci kofinancování, pro poskytovatele sociálních
služeb, vyjma příspěvkových organizací sociálního resortu Libereckého kraje, v úhrnném
objemu 417.833.513 Kč,
Termín: 26. 04. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat dodatky
ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na rok 2022 pro příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje,
po projednání a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 136/22 zastupitelstvem
kraje.
hlasování č. 41

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0

byl přijat

44. (41) Financování soc. služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení mimořádného 2. kola
dotačního řízení na rok 2022 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dofinancování.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 653/22/RK
Financování soc. služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního
řízení na rok 2022 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV
Rada kraje po projednání
souhlasí
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s termínem a podmínkami
vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno
z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení
pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit vyhlášení
mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno
z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení
pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022, k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 04. 2022
hlasování č. 42
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

45. (83) Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací odboru sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 654/22/RK
Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací odboru sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, se sídlem 126, 471 61 Jestřebí,
2) s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit zřizovací listiny
včetně příloh č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 26. 04. 2022
hlasování č. 43
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

46. (47) Rozhodnutí o poskytnutí finančních a věcných darů výhercům soutěže Kniha roku
Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 655/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí finančních a věcných darů výhercům soutěže Kniha roku Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč a věcného daru v podobě jednoho kusu
skleněného bloku křišťálové barvy ve tvaru stylizované knihy o velikosti 12 x 13 x 2 cm
v hodnotě 2.857 Kč v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s podmínkami vyhlášené soutěže:
a)
v kategorii Beletrie a poezie,
b)
c)
d)
e)

v kategorii Umělecká monografie a výtvarná publikace,
Mgr. Reném Bělohradskému,
IČO: 65099753, v kategorii Odborná a populárně naučná literatura,
Dramacentru Bezejména, z. s., Nezvalova 658/15, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov,
IČO: 06810942, v kategorii Literatura pro děti a mládež, učebnice,
Městu Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00276057, v kategorii Kniha o obci,
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f)

2)

v kategorii zvláštní Cena Libereckého kraje za mimořádný
přínos v oblasti literatury,
o poskytnutí věcného daru v podobě jednoho kusu skleněného bloku křišťálové barvy ve tvaru
stylizované knihy o velikosti 12 x 13 x 2 cm v hodnotě 2.857 Kč v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
a v souladu s podmínkami vyhlášené soutěže,
a)
v kategorii Zvláštní cena čtenářů,

schvaluje
darovací smlouvy mezi Libereckým krajem a těmito obdarovanými:
a)
v kategorii Beletrie a poezie,
b)
v kategorii Umělecká monografie a výtvarná publikace,
c)
d)
e)

Mgr. Reném Bělohradským,
IČO: 65099753,
v kategorii Odborná a populárně naučná literatura,
Dramacentrem Bezejména, z. s., Nezvalova 658/15, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov,
IČO: 06810942, v kategorii Literatura pro děti a mládež, učebnice,
Městem Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00276057 v kategorii Kniha o obci,

f)
v kategorii zvláštní Cena Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury,
g)
v kategorii Zvláštní cena čtenářů
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předložení darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje,
Termín: 30. 04. 2022
2) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předání finančních a věcných darů výhercům soutěže Kniha roku Libereckého
kraje, které proběhne v Krajské vědecké knihovně v Liberci dne 9. 5. 2022.
hlasování č. 44

pro

7

proti

0

Termín: 10. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

47. (48) RO č. 132/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové
dotace – záštity s finanční podporou
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 656/22/RK
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RO č. 132/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
– záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na tyto akce a do této výše:

č. z.

žadatel
1 Spolek přátel
Muzea Českého
ráje v Turnově,
z.s.
2 Městská galerie
MY, z.s.

IČO/
datum
sídlem/
nar.
trvale bytem
49295225 Skálova 71, 511 01
Turnov

70226814 Mírové náměstí
3100/9, 466 01
Jablonec nad Nisou

název akce
Staročeské
řemeslnické trhy
Turnov 2022
Válka je vůl
výtvarníci
Jablonecka a
Liberecka proti
válce a násilí

Název
návrh fin.
parametru
částky
zaštiťujícího
radního
20 000 doba konání
akce

10 000 doba trvání
akce

Ho
dn
ota
par
am
etr
u
2
dn
y
86
dn
ů

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 132/22, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši
30.000 Kč,
a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, nový specifický ukazatel s číslem akce 07807070000
s názvem „Válka je vůl, výtvarníci Jablonecka a Liberecka proti válce a násilí“ v celkové
výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
c) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, nový specifický ukazatel s číslem akce 07807080000
s názvem „Staročeské řemeslnické trhy Turnov“ v celkové výši 20.000 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
smlouvu č. OLP/986/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Městskou galerií MY, z. s., se sídlem
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70226814, na projekt „Válka je vůl“
výtvarníci Jablonecka a Liberecka proti válce a násilí,
b)

2.

smlouvu č. OLP/987/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Spolek přátel Muzea Českého ráje
v Turnově, z. s., se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 49295225, na projekt „Staročeské
řemeslnické trhy Turnov 2022“
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
materiál rozpočtové opatření č. 86/22 jako písemnou informaci,
3.
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Termín: 31. 05. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/986/2022, a č. OLP/987/2022 k podpisu
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 45
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

48. (51) Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Českým výborem ICOM
(Mezinárodní rady muzeí) při přípravě 26. generální konference ICOM Praha 2022
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 657/22/RK
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Českým výborem ICOM (Mezinárodní
rady muzeí) při přípravě 26. generální konference ICOM Praha 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
Memorandum o spolupráci při přípravě 26. generální konference ICOM Praha 2022
č. OLP/1156/2022 mezi Libereckým krajem a Českým výborem ICOM, z. s., IČO 02481553,
se sídlem Zelný trh 299/6, 602 00 Brno
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení memoranda č. OLP/1156/2022
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 46
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

49. (52) Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje – oblast cestovního ruchu
– podpora veletrhu Euroregion Tour 2022
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál. Uvedla, že by se měla uzavřít víceletá smlouva.
Nyní byla uzavřena jednoletá smlouva. Informovala, že veletrh proběhl v březnu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 658/22/RK
Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje – oblast cestovního ruchu – podpora
veletrhu Euroregion Tour 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální žádosti
ve výši 100.000 Kč tomuto příjemci v tomto rozsahu:
Název
žadatele/
právní statut

IČO

Adresa

Výstupy
parametrů
projektu

Název
projektu
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Výše
dotace
v Kč

Termín
realizace

De
minimis
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Kultura
Jablonec, p.
o.
/příspěvková
organizace

09555340

Jiráskova
4898/9, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Realizace
veletrhu
Euroregion
Tour 2022

Studijní cesta – 1
den

100.000

1.1. – 31.
7. 2022

ANO

schvaluje
smlouvu č. OLP/1168/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a Kulturou Jablonec, p. o.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/1168/2022
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové,
náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zmocněné k jejímu
podpisu na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 47
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

50. (53) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 659/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 23.055 Kč od dárce CRYTUR, spol. s r.o., se sídlem
Na Lukách 2283, 511 01 Turnov, IČO: 25296558, ve prospěch Muzea Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO: 00085804, na tisk
publikace: Alexander František Kotler (autor Ing. Michal Košelja),
s přijetím finančního daru ve výši 70.000 Kč od dárce Nadace PRECIOSA, se sídlem
Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 60254092, ve prospěch Muzea Českého
ráje v Turnově, příspěvkové organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO: 00085804,
na pokrytí nákladů spojených s financováním realizace modelu sklářské pece na „turnovskou“
skelnou kompozici pro celosezónní výstavu „Turnov – město drahých kamenů – tradice trvající
již 7000 let“ a náklady na publikaci „Z Turnova na carský dvůr, do gulagu a zpět“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, o usnesení rady
kraje.
Termín: 03. 05. 2022
hlasování č. 48
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.
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51. (54) Projektový záměr „Průzkum a evidence produkce knihvazačských dílen působících
v 15. a 16. stol. na území ČR“ Severočeského muzea v Liberci, p. o.
PhDr. Mgr. Brož stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 660/22/RK
Projektový záměr „Průzkum a evidence produkce knihvazačských dílen působících
v 15. a 16. stol. na území ČR“ Severočeského muzea v Liberci, p. o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
projektový záměr „Průzkum a evidence produkce knihvazačských dílen působících
v 15. a 16. století na území ČR“ Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
souhlasí
1) s účastí Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, jako partnera v projektu
„Průzkum a evidence produkce knihvazačských dílen působících v 15. a 16. století na území
ČR“,
2) s předložením projektové žádosti daného projektu do Programu na podporu aplikovaného
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI III)
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o usnesení rady
kraje.
Termín: 17. 05. 2022
hlasování č. 49
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

52. (55) Čerpání prostředků z fondu investic u Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 661/22/RK
Čerpání prostředků z fondu investic u Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s čerpáním prostředků fondu investic v maximální výši 626.000 Kč u Oblastní galerie Liberec,
příspěvkové organizace, IČO 00083267, v následujícím členění:
a)
technické zhodnocení – rozšíření funkcionality klíčových trezorů v maximální výši
96.000 Kč,
b)
rider benzinový včetně příslušenství v maximální výši 300.000 Kč,
c)
mycí stroj podlahový v maximální výši 110.000 Kč,
d)
projektová dokumentace ke studii 120.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit seznámení s přijatým usnesením ředitele příspěvkové organizace.
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hlasování č. 50
pro 6
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

Termín: 30. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

53. (56) Souhlas s přijetím finančních darů od statutárního města Liberec pro Zoo Liberec,
příspěvkovou organizaci a Botanickou zahradu Liberec – LK, příspěvkovou organizaci
PhDr. Mgr. Brož stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 662/22/RK
Souhlas s přijetím finančních darů od statutárního města Liberec pro Zoo Liberec,
příspěvkovou organizaci a Botanickou zahradu Liberec – LK, příspěvkovou organizaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru Zoo Liberec, příspěvkovou organizací, IČO 10973583, určeného
na finanční podporu zdrojů peněžních fondů od statutárního města Liberec, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO 00262978, v celkové výši 37.636.588,93 Kč
ve členění:
a)
b)
c)
2.

do fondu odměn ve výši 872.134,97 Kč,
do fondu kulturních a sociálních potřeb 2.614.056,11 Kč,
do rezervního fondu ve výši 13.545.265,98 Kč,

d) do fondu investic ve výši 20.605.131,87 Kč,
s přijetím finančního daru Botanickou zahradou Liberec – LK, příspěvkovou organizací,
IČO 10973605, určeného na finanční podporu zdrojů peněžních fondů od statutárního města
Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO 00262978, v celkové výši
9.049.596,22 Kč ve členění:
a)
b)
c)

do fondu odměn ve výši 378.030,11 Kč,
do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 636.074,30 Kč,
do rezervního fondu ve výši 911.027,83 Kč,

d) do fondu investic ve výši 7.124.463,98 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení rady kraje.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 51
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

54. (57) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce
střechy“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
Mgr. Staněk stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem. Uvedl, že se jedná
o kompletní rekonstrukci střechy, použita bude plastová střešní krytina Capacc, dojde také
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k modernizaci koupelen. Informoval, že se jedná o první projekt realizovaný v ZOO Liberec,
odborem investic a správy nemovitého majetku. Rekonstrukce střechy bude trvat 150 dní.
Ing. Vinklátová poděkovala Mgr. Staňkovi za rekonstrukci ZOO Liberec.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 663/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy“
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Ing. Květa Vinklátová, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Ing. Radim Špringl, vedoucí technického oddělení,
náhradník: Mgr. Lenka Čápová, vedoucí centra ARCHA,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/830/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 52
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

55. (58) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS
Kamenický Šenov“ - dodatek č. 2
Mgr. Staněk stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

55

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 4. 2022
USNESENÍ č. 664/22/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS Kamenický
Šenov“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1492/2021 mezi Libereckým krajem a společností
BBP Stavby s.r.o., IČO 03875199, se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 1.801.299,48 Kč bez DPH, tj. 2.179.572,37 Kč včetně DPH a méněpráce
ve výši 1.017.266,58, tj. 1.230.892,56 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny
o 784.032,90 Kč bez DPH, tj. 948.679,81 Kč včetně DPH na celkovou částku 18.922.121,89 Kč
bez DPH, tj. 22.895.767,49 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 05. 2022
hlasování č. 53
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

56. (59) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Demolice
objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
Mgr. Staněk stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem. Uvedl, že BOZP a TDS
vyhrála společnost 3L studio s.r.o.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 665/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Demolice objektů ZZS
LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Demolice objektů Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“, v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435,
470 01 Česká Lípa, IČO: 254 62 644, za nabídkovou cenu 20.000 Kč bez DPH, tj. 24.200 Kč
vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/501/2022
mezi Libereckým krajem a dodavatelem 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435,
470 01 Česká Lípa, IČO: 254 62 644
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: 16. 05. 2022
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hlasování č. 54

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

57. (60) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Demolice
objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 666/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Demolice objektů ZZS
LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Demolice objektů Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“, v rámci dynamického
nákupního systému s názvem „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro pozemní stavby
– DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a to účastníka 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 254 62 644, za nabídkovou cenu 40.000 Kč bez DPH, tj. 48.400 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/500/2022 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 254 62 644
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: 16. 05. 2022
hlasování č. 55
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

58. (61) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Demolice objektů ZZS LK v areálu
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že celá příprava byla konzultována
s panem Menclem. Proběhla i domluva ohledně realizace likvidace s tím, že zůstanou základy, aby
byla dodržena hodnota pozemku.
Načež proběhla rozsáhla diskuze týkající se ponechání základů.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 667/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Demolice objektů ZZS LK v areálu
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
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1.

2.

vyloučení účastníka WARD Safety, s.r.o., se sídlem Bassova 98/8, 190 00 Praha,
IČO: 055 18 237, v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
vyloučení účastníka AZ Demolice s.r.o., se sídlem Frýdlantská 111, 463 31 Chrastava – Horní
Chrastava, IČO: 079 12 935, v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

výběru dodavatele veřejné zakázky „Demolice objektů Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“ v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a to společnosti PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice,
IČO: 253 97 087, za nabídkovou cenu 2.616.089,21 Kč bez DPH, tj. 3.165.467,94 Kč včetně
DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/499/2022 mezi Libereckým krajem a PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28,
753 01 Hranice, IČO: 253 97 087
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
hlasování č. 56
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.

59. (62) Veřejná zakázka „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci
na letišti“ – dodatek č. 2
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že byly navýšeny vícepráce na základě
požadavku investora, kdy dojde k rozšíření parkovacích míst.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 668/22/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“
– dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2623/2020 mezi Libereckým krajem a společností
KN-STAV s.r.o., IČO 49101374, se sídlem Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 162.117,49 Kč bez DPH, tj. 196.162,16 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši
82.947,20 Kč bez DPH, tj. 100.366,112 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o částku
79.170,29 Kč bez DPH, tj. 95.796,05 Kč včetně DPH na celkovou částku 18.755.294,66 Kč
bez DPH, tj. 22.693.906,54 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 57
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58
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60. (63) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb,
Liberec“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že nebyla obdržena žádná nabídka.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 669/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec“,
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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 58
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

61. (64) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb,
Liberec – II"
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že došlo k navýšení o 15 % proti
předpokládané hodnotě.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 670/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec
– II"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec“,
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
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Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
náhradník. Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Zdeněk Šlaich, ředitel školy,
náhradník Ing. Daniela Fišerová, ekonom školy,
David Půhoný, referent majetkové správy školy,
náhradník Mgr. Věra Boháčová, zástupce ředitele pro teoretickou výuku,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/533/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 59
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

62. (65) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště
a sanace střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant“
Mgr. Staněk stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem. Uvedl, že střešní krytina
bude plastová, tedy stejná jako u budovy Divizny.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 671/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště a sanace
střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště a sanace
střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant.“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
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náhradník: Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka příspěvkové organizace,
náhradník: Lucie Císařová, hospodářka příspěvkové organizace,
schvaluje
1. Text „zadávací dokumentace“,
2. Závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/1178/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 60
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

63. (66) Revokace usnesení 1913/21/RK a rozhodnutí o výběru – veřejná zakázka „Zpracování
PD „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář
pro LK“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta sdělil, že předpokládal takový průběh. Dodal, že smlouva o poskytnutí projektové činnosti
bude podepsána Ing. Miklíkem.
Mgr. Staněk uvedl, že rada kraje usnesením č. 1913/21/RK rozhodla o výběru dodavatele a ten samý
den bylo všem účastníků zadávacího řízení odesláno oznámení o výběru dodavatele. Poté byly
obdrženy námitky proti postupu zadavatele. Liberecký kraj obdržel rozhodnutí, ve kterém ÚOHS
konstatoval, že zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti. Jako opatření k nápravě postupu
zadavatele ÚOHS zrušil oznámení o výběru dodavatele a všechny navazující úkony. Vzhledem
k výše uvedenému byla svolána hodnotící komise a bylo provedeno nové hodnocení nabídek. Mění
se i hodnocení kritérií, konkrétně u kritéria č. 3. Dodal, že BIM model je použit poprvé.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se neuznaných referencí a projektantů.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 672/22/RK
Revokace usnesení 1913/21/RK a rozhodnutí o výběru – veřejná zakázka „Zpracování
PD „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář pro LK“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
rozhodnutí Úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže spisová značka S0670/2021/VZ, kterým bylo
zrušeno oznámení zadavatele o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář
pro Liberecký kraj“ a všechny navazující úkony zadavatele v předmětném zadávacím řízení,
ruší
usnesení č. 1913/21/RK ze dne 16. 11. 2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím
metody BIM – Centrální depozitář pro Liberecký kraj“,
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rozhoduje
o novém výběru dodavatele dle nově provedeného hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM
– Centrální depozitář pro Liberecký kraj“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost TECHNICO Opava s.r.o.,
se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO: 25849204, za nabídkovou cenu 8.260.000 Kč
bez DPH, tj. 9.994.600 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/32/2021 mezi Libereckým krajem a společností
TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO: 25849204
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 61
pro 6
proti
1
zdržel se
0
byl přijat
M. Půta

64. (79) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace – Centrum odborného
vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o.“ – dodatek č. 1
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bude dopracováno statické zajištění
stávajícího objektu B.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 673/22/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace – Centrum odborného vzdělávání LK
stavebnictví – SŠ Semily, p. o.“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1178/2021 veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace – Centrum odborného vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily,
p. o.“ uzavíraný dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností Digitronic CZ s.r.o., se sídlem Za Pasáží
1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48168017, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
259.200 Kč bez DPH, tj. 313.632 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny
na 2.549.200 Kč bez DPH, tj. 3.084.532 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 62
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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65. (85) Souhlas s právními jednáními hejtmana učiněnými v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině na základě usnesení č. 489/22/RK – období od 24. 2. 2022
do 12. 4. 2022
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Richter nahlásil střet zájmu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 674/22/RK
Souhlas s právními jednáními hejtmana učiněnými v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na Ukrajině na základě usnesení č. 489/22/RK – období od 24. 2. 2022 do 12. 4. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s následujícími právními jednáními hejtmana učiněnými v období do 24. 2. 2022 do 12. 4. 2022
v souvislosti ozbrojeným konfliktem na Ukrajině na základě usnesení č. 489/22/RK
ze dne 15. 3. 2022, a to uzavřením rámcových smluv o zajištění ubytování s následujícími subjekty:
smlouva
OLP/766/2022
OLP/778/2022
OLP/791/2022
OLP/792/2022
OLP/806/2022
OLP/811/2022
OLP/817/202
OLP/819/2022
OLP/821/2022
OLP/823/2022
OLP/825/2022
OLP/826/2022
OLP/829/2022
OLP/840/2022
OLP/842/2022
OLP/844/2022
OLP/846/2022
OLP/852/2022
OLP/853/2022
OLP/857/2022
OLP/863/2022
OLP/862/2022
OLP/866/2022
OLP/870/2022
OLP/876/2022
OLP/877/2022
OLP/885/2022
OLP/886/2022

smluvní strana
Hana Patočková
TJ Sokol Jablonec n. J.
Lolada s.r.o.
Martin Mádle
Bookaroom s.r.o.
Ivana Lenártová
TOPEX, spol. s r.o.
DAVID sport Harrachov s.r.o.
ELMA PRAHA spol. s r.o.
Pukoře s.r.o.
SFM Liberec s.r.o.
Šárka Rikowská
Ladislav Pavlinyi
AUTOCAMP – Sedmihorky, v.o.s.
GALAXY MALL s.r.o.
SENIOŘI 1, s.r.o.
HOTEL MERKUR s.r.o.
Gastro Jelínek s.r.o.
Ivo Kocourek
Pivnísamoobsluha s.r.o.
Tělocvična jednota Sokol Jablonec nad Nisou
TM servis s.r.o.
PALDA rekreační středisko s.r.o.
Ing. Daniela Lojková
B.V. sprácovská, v.o.s.
ARIETE personal s.r.o.
LG - DINEX spol. s r .o.
JAKUBIČKA s.r.o.
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IČO
73586773
527459
9588752
72875275
4616545
63106361
25917277
28380746
64940829
8084807
44568118
69556474
63158302
25917129
8166129
6455794
25414593
24762903
46741178
5461057
60252260
3792668
6979424
73812242
25624989
27775496
48269972
27271862
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OLP/865/2022
OLP/875/2022
OLP/881/2022
OLP/882/2022
OLP/887/2022
OLP/893/2022
OLP/905/2022
OLP/907/2022
OLP/910/2022
OLP/911/2022
OLP/912/2022
OLP/916/2022
OLP/917/2022
OLP/931/2022
OLP/940/2022
OLP/946/2022
OLP/957/2022
OLP/959/2022
OLP/967/2022
OLP/973/2022
OLP/977/2022
OLP/982/2022
OLP/985/2022
OLP/1066/2022
OLP/966/2022
OLP/932/2022
OLP/913/2022
OLP/895/2022
OLP/902/2022
OLP/909/2022
OLP/918/2022
OLP/921/2022
OLP/924/2022
OLP/928/2022
OLP/936/2022
OLP/958/2022
OLP/968/2022
OLP/972/2022
OLP/974/2022
OLP/979/2022
OLP/1041/2022
OLP/1042/2022
OLP/1045/2022
OLP/1093/2022
OLP/820/2022

FARMA HUCUL, s.r.o.
Apartmány pod Mariánskými schody, s.r.o.
Eva Doubková
Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice
ZEMEX, spol. s r.o.
Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům
Zuzana Kynzlová
Motýlí chalupa s.r.o.
Marcela Budinská
PAMPELIŠKA, o.p.s.
Belu s.r.o.
SERVICE AKTIVITY s.r.o.
Tělocvičná jednota Sokol Studenec
Ing. Jan Kölbl
C.Bau spol. s r.o.
Ivan Marek
Petra Škrabálková
J.O.Pohoda s.r.o.
Mgr. Ladislav Flegl
Zdeněk Běla
TSP COMPANY s.r.o.
Stanislav Kousal
Roman Antl
Středisko ekologické výchovy LK p. o.
Alona Vanghelii
Ing. Vladimir Pentchev Vladimirov
Polepšovna s.r.o.
Římskokatolická farnost Janov nad Nisou
Fortuna in natura, z.s.
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316, p. o.
SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, p. o.
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, p. o.
Marcela Přichystalová
MOFOS s.r.o.
PREMISY s.r.o.
Hydrotechnik Praha s.r.o.
Miroslav Pytloun - Transcamion s.r.o.
Hotel Příchovice a.s.
Epocha Janov s.r.o.
SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, p. o.
Jiří Bělohradský
Technická univerzita v Liberci
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o.
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45534918
7571569
45527148
46746587
15044505
73635057
87292963
8306664
16442717
27284506
26928850
6005888
15044238
46725539
61329568
44218711
45596395
27352279
46751246
10404732
24318493
13571231
68401868
75053144
14277255
44549849
9055274
60253797
1253301
49864688
526517
60252766
14451018
86782959
28714865
27548805
61062618
25426931
26751071
8654638
140147
15043151
86844687
46747885
673951
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OLP/828/2022
OLP/850/2022
OLP/860/2022
OLP/868/2022
OLP/872/2022
OLP/873/2022
OLP/874/2022
OLP/879/2022
OLP/883/2022
OLP/888/2022
OLP/890/2022
OLP/891/2022
OLP/894/2022
OLP/901/2022
OLP/903/2022
OLP/908/2022
OLP/915/2022
OLP/923/2022
OLP/926/2022
OLP/927/2022
OLP/930/2022
OLP/935/2022
OLP/941/2022
OLP/942/2022
OLP/943/2022
OLP/944/2022
OLP/961/2022
OLP/962/2022
OLP/963/2022
OLP/975/2022
OLP/978/2022
OLP/984/2022
OLP/995/2022
OLP/998/2022
OLP/999/2022
OLP/1013/2022
OLP/1014/2022
OLP/1039/2022
OLP/1040/2022
OLP/1043/2022
OLP/1047/2022
OLP/1048/2022
OLP/1050/2022
OLP/1054/2022
OLP/1067/2022

Město Žandov
Outdoor plus s.r.o.
PENSION RÁJ s.r.o.
Statek U pánů z Dubé s.r.o.
Pivovar Rezek s.r.o.
Libor Šourek
Jiří Zuzaňák
Římskokatolická farnost – děkanství Český Dub
Jaroslav Breuer
ZÁMEČNICTVÍ PEČENÝ s.r.o.
AKTERA s.r.o.
Břevnovská s.r.o.
BRAMBERK s.r.o.
Bc. Gisela Zábranská Horáková
Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou z.s.
Martin Pacholík
Růžena Neumannová
Synergi Real, s.r.o.
OD ANDY s.r.o.
Tělovýchovná jednota Sokol Roztoky u Jilemnice, z.s.
Beseda Mimoň
Obec Kunratice
Beacon Property Solutions s.r.o.
Město Lučany nad Nisou
RACIO, spol. s r.o.
Spartak Rokytnice a.s.
Marcel Svoboda
Alena Grubnerová
Mgr. Milan Kovář
SAMANTHA s.r.o.
ALEXANDER CZ s.r.o.
EXREAL plus, s.r.o.
Klaudie Hrubá
Statutární město Jalonec nad Nisou
MG Inter spol. s r.o.
Kateřina Horvátová
Město Raspenava
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Gerarda Arons
OLYMPIK, s.r.o.
Obec Proseč pod Ještědem
Jiří Groh
Farní Sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě
Marián Hrušovský
Pavel Zuzánek
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261131
8073139
27262430
9411666
27951626
42458188
62234129
46747184
12986810
46711678
27900142
7172206
4759796
72969423
15043053
86710222
66641535
15531066
61534625
15043169
7200561
46744967
27208524
262455
17046254
27495884
87863014
62774697
18876242
25651633
4792076
2104725
68499868
262340
4711513
14035707
263141
47311975
6727018
25406167
671941
72695757
15045579
71979425
13169122
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OLP/1068/2022
OLP/1069/2022
OLP/1110/2022
OLP/1112/2022
OLP/1118/2022
OLP/1119/2022
OLP/1126/2022
OLP/1128/2022
OLP/1123/2022
OLP/1131/2022
OLP/1148/2022
OLP/1158/2022

Ubytovna Beseda s.r.o.
Zdeňka Horáčková
Housing Liberec s.r.o.
Obec Poniklá
Petr Vejlupek
Radek Michalko
Rudolf Beran
Orel jednota Hrádek nad Nisou
Královéhradecká diecéze Církve československé husitské
EVESA s.r.o.
BARCI-CZ s.r.o.
CLARODO s.r.o.

hlasování č. 63

pro

7

proti

0

zdržel se

14216965
74284291
8242518
276006
10803114
47289295
7669151
71166921
62695720
25484630
5450250
4886640

0

byl přijat

66. (67) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektům Školy bez bariér – Střední
průmyslová škola textilní, Liberec a Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 675/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektům Školy bez bariér – Střední průmyslová
škola textilní, Liberec a Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) rozhodnutí o poskytnutí dotace (změnu) k projektu „Školy bez bariér – Střední průmyslová
škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o.“, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se
sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, kterým se mění termín
ukončení realizace projektu z 31.12.2021 na 31. 5. 2022,
b) rozhodnutí o poskytnutí dotace (změnu) k projektu „Školy bez bariér – Střední škola strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - objekt Ještědská 358/106“ vydané
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,
IČ: 66002222, kterým se mění čerpání finančních prostředků v letech a termín ukončení
realizace projektu z 31. 12. 2021 na 31. 5. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit dodržení podmínek v souladu
s příslušnými změnami Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
hlasování č. 64
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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67. (68) ZR-RO č. 137/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Programu obnovy venkova
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že došlo v rámci vyhlášeného programu,
který byl schválen Zastupitelstvem kraje, k navýšení z původní částky 25.200.000Kč na
26.864.971,20 Kč. Kdy 21.145.671.20 Kč jde obcím a 5.719.300 Kč jde dobrovolným svazkům obcí.
Vycházeno bylo z loňských let. Vzhledem k úspoře finančních prostředků z ukončených a
vyúčtovaných projektů z předchozího období byla navýšena rezerva programu o 1.665.000 Kč. Sdělil,
že na výboru byl požádán o možnost navýšení u všech programů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 676/22/RK
ZR-RO č. 137/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Programu obnovy venkova
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s navýšením alokace v rámci vyhlášeného programu 2.1 – Program obnovy venkova,
který byl schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č. 33/22/ZK ze dne 25. 1. 2022 z původní
částky 25.200.000 Kč na konečnou výši 26.864.971,20 Kč,
2) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 137/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
v úhrnné výši 26.864.971,20 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.1 Program obnovy venkova ve výši
26.864.971,20 Kč,
navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.1 Program
obnovy venkova ve výši 26.864.971,20 Kč,
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova v úhrnné výši
26.864.971,20 Kč, z toho:
b)
3)

a)

21.145.671,20 Kč, níže uvedeným subjektům (obcím) do výše:

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

1
005 80 791
Obec Paseky nad Jizerou

DT4
Rekonstrukce místní komunikace Makov, etapa II.
Druhá etapa rekonstrukce místní komunikace v délce cca 534 m. Oprava
podkladních vrstev a krytu vozovky, oprava stávajícího odvodnění a
výhyben. V případě jedné výhybny vybudování opěrné zdi, díky které dojde
k požadovanému rozšíření komunikace.
Oprava místní komunikace včetně jejích součástí – m - 534
1.500.000

26,67
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

400.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

2
002 75 891
Městys Libštát

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

3
002 60 525
Městys Holany

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

01.01.2022 - 30.09.2023

DT1
Oprava (výměna) střešní krytiny objektu radnice čp. 198
Oprava (výměna) havarijní střešní krytiny objektu radnice čp. 198.
Oprava (výměna) střešní krytiny - ks - 1
1.400.000

21,43

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Infrastruktura u lokality RD za školkou - stavební objekt SO 102
Účelem projektu je rekonstrukce komunikace ve velmi špatném stavu. Tato
cesta je jediným přístupem do osady Sádky, k lokalitě „za školkou“ a k
zahrádkám občanů Holan. Opravou se významně zvýší bezpečnost při jízdě
a zejména při chůzi.
Podklad štěrkodrť - m2 - 1029
Postřik živičný - m2 - 1029
Asfaltový beton - m2 - 1029
1.300.000

23,08

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul

4
002 75 611
Obec Bozkov

DT4
Bozkov – výměna a doplnění krytu komunikace
Obec Bozkov chce dosáhnout kvalitní dopravní infrastruktury v místech, kde
je značně poškozená, nebo z minulosti nedostatečná a nezbytně nutná.
Obrusná vrstva - m2 - 1500
1.000.000

30

300.000

01.04.2022 - 31.12.2022

5
002 76 022
Obec Příkrý

DT4
Oprava komunikace ppč.2618/1, 726/4, 650/5 k.ú. Příkrý
Projekt spočívá v opravě místní páteřní komunikace, která je zároveň
frekventovanou cyklotrasou č.4174. Cesta je v havarijním stavu, chceme
předejít jejímu úplnému zničení. Oprava spočívá ve zpevnění krajnic a
položení nového živičného povrchu.
Oprava komunikace - m2 - 1050
1.400.000

28,58

400.000

01.01.2022 - 30.09.2023

6
002 60 738
Obec Mařenice

DT4
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Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Zpevnění místní komunikace Mařenice mezi č.p. 63 až 195
Zabezpečení bezpečnosti provozu
Oprava místní komunikace - m2 - 1320

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

7
002 76 201
Obec Troskovice

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

8
005 80 830
Obec Loučky

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

1.000.000

30

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Výměna svítidel veřejného osvětlení - Troskovice
Výměna svítídel veřejného osvětlení v obci Troskovice.
Svítidla veřejného osvětlení - ks - 38
300.000

50

150.000

01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Oprava místní komunikace v Podloučkách
Předmětem projektu je oprava místní komunikace v části obce Podloučky v
délce cca 170 m a průměrné šířce 2,6m. Tato část komunikace přímo
navazuje na úsek v katastru obce Klokočí, které má podepsanou smlouvu
na realizaci oprav své části cca 600 m.
Metry komunikace - bm - 170
600.000
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

30

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

9
006 71 894
Obec Svijanský Újezd

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.400.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

10
002 75 590
Obec Benešov u Semil

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

180.000

01.03.2022 - 31.12.2022

DT4
Oprava místní komunikace v části obce Močítka
Oprava místní komunikace v části obce Močítka.
Oprava komunikace - m2 - 1170
Výměna obrubníků - m - 52

21,43

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

DT1
Rekonstrukce zvonice na zázemí pro kulturní činnost a pro obecní techniku
Účelem projektu je rekonstrukce zvonice u hřbitova, kdy vznikne místnost
pro kulturní akce (besedy spolková setkání atp.), místnost jako zázemí pro
venkovní akce (poutě, mše, atp.) a místnost pro obecní techniku a materiál
(garáž, sklad).
Obnova zvonice - občanské vybavenosti - ks - 1
1.300.000

23,08

300.000
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Termín
realizace
projektu

01.01.2022 - 30.09.2023

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

11
006 72 009
Obec Krásný Les

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

12
002 60 657
Obec Kravaře

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul

DT4
Oprava místních komunikací - Krásný Les
Oprava místních komunikací v obci Krásný Les.
Oprava komunikací - m2 - 2000
1.500.000

20

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Výměna veřejného osvětlení Janovice-Veliká
Výměna stávajícího veřejného osvětlení za nová svítidla LED v místních
částí obce Kravaře, Janovice - Veliká.
Svítidlo LED - ks - 42
1.500.000

20

300.000

01.02.2022 - 30.09.2023

13
002 63 192
Obec Světlá pod Ještědem

DT4
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Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

Souvislá oprava místních komunikací 22c, 25c, 19d, 12c, 16c, 17c.
Stávající vozovky vykazují značné konstrukční poruchy (více než 75%
degradace původního živičného povrchu) a mají negativní vliv na
bezpečnost provozu a svoji polohou a významem jsou značně používány.
Oprava komunikace - m2 - 5.500
1.200.000

25

300.000

01.04.2022 - 30.09.2023

14
002 76 197
Obec Tatobity

DT4
Oprava místní komunikace v obci III
Opravou původní komunikace dojde k lepšímu přístupu k nemovitostem
občanů. Tato komunikace je z druhé poloviny minulého století.
Oprava komunikace - m2 - 800
1.000.000

30

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

15
002 63 303
Obec Všelibice

DT4
Oprava komunikace Vrtky
Předmětem projektu je oprava místní komunikace v obci Všelibice v místní
části Vrtky-Lísky. Jedná se o vysprávku asfaltových krytů.
Oprava místní komunikace - m2 - 2000
1.000.000
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

30

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

16
006 71 983
Obec Lázně Libverda

DT4
Obnova povrchu chodníku Lázeňská stezka – I. etapa, Lázně Libverda
Obnova povrchu chodníků Lázeňská stezka vč. odvodňovacích žlabů a
propustků po rekonstrukci vodovodu uloženého v tělese chodníku. Výměna
stávající silně narušené dlažby vč. nevyhovujících podkladových vrstev,
obrubníků, žlabů a propustků.
Obnova povrchu chodníku z betonových dlaždic - m2 - 618
843.776

29,63

250.000

01.01.2022 - 30.09.2023

17
006 71 932
Obec Radimovice

DT4
Úprava povrchu MK v obci Radimovice
Účelem projektu je úprava povrchu na komunikacích v obci Radimovice.
Komunikace jsou na pozemcích p.p.č.1274 a 1284 k.ú. Radimovice u
Sychrova a jsou ve vlastnictví obce.
Komunikace - ks - 2
1.500.000

20
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

300.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

18
004 81 491
Městys Zdislava

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Chodník Zdislava, propojení náves - obchod
Zajištění bezpečnosti chodníkem pro chodce kteří procházejí z návsi k
obchodu.
Chodník - ks - 1
1.351.872

29,59

400.000

01.01.2022 - 30.09.2023

19
006 72 017
Obec Kobyly

DT4
Oprava místní komunikace Podhora Janovice
Zlepšení sjízdnosti komunikace nejen pro vozidla místních obyvatel,
cyklisty, ale i vozidla IZS.
Oprava komunikace asfaltovým recyklátem - m2 - 2500
Oprava asfaltovým betonem - m2 - 300

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.010.000

Poř. číslo

20

29,71

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023
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IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

'00262943
Obec Křižany

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

21
002 60 479
Město Dubá

Parametry
projektu

DT4
Kabelizace veřejného osvětlení I. etapa Křižany
Výstavba veřejného osvětlení vyvolaná rekonstrukcí vrchního vedení ČEZu.
Kabeláž veřejného osvětlení - bm - 4000
1.000.000

30

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

DT1
Kolumbárium ve střední části hřbitova v Dubé
Účelem projektu je zásadní zvýšení kapacity městského hřbitova v Dubé.
Na základě poptávky občanů byl zpracován projekt a zajištěny příslušné
správní listiny. V případě finanční pomoci je záměr realizovat akci co
nejdříve, předpoklad již v roce 2022.
Stavba samostatného kolumbária - kpl - 1
Schránka na urny - ks - 36

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.016.164,41

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu

22
002 62 692
Obec Bulovka

29,53

300.000

01.03.2022 - 30.09.2023

DT4
Oprava místních komunikací IX. etapa
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Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Obec kontinuálně pokračuje v opravách místních komunikací, které jsou za
hranicí životnosti ve velmi špatném stavu, místy již bez zpevněného
povrchu. Obec, od roku 2014, pravidelně vyčleňuje finanční prostředky z
rozpočtu obce na jejich opravy.
Oprava místních komunikací - m2 - 3170
1.600.000

18,75

300.000

01.05.2022 - 30.09.2023

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

23
002 75 859
Obec Kruh

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

683.263

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

24
006 72 076
Obec Loužnice

DT4
Oprava komunikací v majetku obce Kruh
Oprava komunikací, které jsou v majetku obce Kruh.
Svodnice - m - 20
Geotextilie - m2 - 180

30

204.979

01.01.2022 - 30.09.2023

DT2
Revitalizace pozemku p.č. 680/3 a části 1623/14
Revitalizace prostoru na návsi (centru obce).
Výstavba chodníku, ohraničení pozemku a pořízení mobiliáře - soubor - 1
Zemní a terénní práce včetně odvodnění - ks - 1
Výstavba altánu - ks - 1
Výsadba zeleně (soubor různých druhů včetně stromu) - soubor - 1
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

495.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

25
002 63 095
Obec Pěnčín

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

50

247.500

01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Oprava místní komunikace - Pěnčín
Účelem projektu je plošná oprava místní komunikace v obci Pěnčín (okres
Liberec).
Opravovaná plocha místní komunikace - m2 - 1300
650.000

46,16

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

26
006 72 068
Obec Heřmanice

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

700.000

DT4
Výstavba komunikace pro rodinné domy
Výstavbou komunikace bude zajištěn přístup pro 4 rodinné domy.
Výstavba komunikace - m2 - 640
Svodnice ocelová - ks - 1

50
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

350.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

27
498 64 009
Obec Tachov

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Oprava části místní komunikace 6c směr Ždírec
Oprava stávající komunikace, která je spojnicí mezi krajskou silnicí III/2705
a III/27325 .
Komunikace - m2 - 710
489.615

50

244.807

01.06.2022 - 30.09.2023

28
006 72 025
Obec Jindřichovice pod Smrkem

DT4
Oprava povrchu komunikace Jindřichovice pod Smrkem
Významnějším způsobem opatřit tuto místní komunikaci povrchem z
asfaltobetonu tl. 4-6 cm.. Dosud prováděné dočasné opravy štěrkodrtí a
tryskovou vysprávkou u této cesty, která je páteřní komunikací obce již není
efektivní.
Oprava povrchu - m2 - 2000
740.000

40,55

300.000

09.03.2022 - 31.12.2022
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

29
002 63 168
Obec Rynoltice

DT1
Oprava fasády OÚ Rynoltice a budovy pro obecní techniku
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, spočívající
v opravě technického zázemí a fasády OÚ Rynoltice.
Oprava fasády obecního úřadu - soubor - 1
Oprava fasády, střechy, interiéru a dřevěných prvků budovy pro obecní
techniku - soubor - 1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.214.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu

30
002 75 913
Obec Mírová pod Kozákovem

Účel projektu
Parametry
projektu

24,72

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

DT2
Stavební úpravy veřejného prostoru Obecního úřadu, Chutnovka č.p. 36,
obec Mírová pod Kozákovem
Zvýšená bezpečnost chodců. Celková úprava a zlepšení vzhledu.
Veřejné osvětlení - soubor - 1
Chodníky, parkovací stání - soubor - 1
Autobusové zastávky - ks - 2

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

3.500.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

31
006 73 421
Obec Krompach

8,58

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023
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Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

DT4
Oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach
Cílem projektu je oprava místní komunikace v obci Krompach ve stávající
trase a to v délce 252 m. Komunikace je lokalizována v obytné zástavbě
obce a slouží, jako obslužná a přístupová komunikace k rodinným domům a
místním podnikatelským subjektům.
Oprava místní komunikace - m - 252
512.127

70

358.488,90

01.04.2022 - 30.09.2023

32
005 25 511
Obec Bedřichov

DT4
Chodníky v obci Bedřichov - 2. etapa
Předmětem projektu je pokračování ve výstavě chodníků při hlavní
komunikaci č. III/29022 v obci Bedřichov.
Chodníky - m2 - 300
1.500.000

20

300.000

01.04.2022 - 30.09.2023

33
008 32 332
Obec Pulečný

DT4
Oprava mostku a místní komunikace u č.p. 13 v obci Pulečný
Oprava dožilého mostku a navazující komunikace je nezbytnou
akcí,vyvolanou snahou obce zachovat bezpečný průjezd na místní
komunikaci a zamezení nebezpečí zavalení vodního toku. Provoz mostku je
nutný k zachování obslužnosti okolních nemovitostí.
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Parametry
projektu

Oprava místní komunikace - m2 - 57
Oprava mostku - ks - 1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.000.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

34
005 24 760
Obec Provodín

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

30

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

DT1
Rekonstrukce střechy MŠ Provodín
Účelem projektu je kompletní rekonstrukce střechy budovy mateřské školy v
obci Provodín.
Střecha na budově MŠ - ks - 1
1.000.000

30

300.000

01.03.2022 - 30.09.2023

35
002 63 125
Obec Příšovice

DT2
Příšovická náves - rekonstrukce místní komunikace
Oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků,
zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch.
Oprava místní komunikace - m2 - 1000
2.300.000
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

13,05

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

36
002 61 009
Obec Svor

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Rekonstrukce místní komunikace a výstavba chodníku
Rekonstrukce místní komunikace v majetku obce, spočívající v kompletní
obnově podkladových vrstev a následném položení asfaltového povrchu.
Rekonstrukce místní komunikace - ks - 1
1.000.000

30

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

37
002 63 061
Město Osečná

DT4
Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná
Účelem projektu je úprava místní obslužné komuinkace ul. U Křížku o délce
56,5 m. Cílem úpravy je maximální využití prostorových možností
křižovatky, obnova odvodňovacích prvků a zpřehlednění dopravního režimu
v dané lokalitě.
Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná - m - 56,5
1.028.206,53

29,18

300.000
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Termín
realizace
projektu

01.01.2022 - 30.09.2023

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

38
002 62 617
Městys Zásada

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO

DT4
Oprava místních komunikací 2022
Oprava nevyhovujících asfaltových povrchů místních komunikací na
p.p.č.1613/2 a p.p.č.1665/1.
Oprava povrchů místní komunikace - m2 - 1000
1.000.000

30

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

39
002 76 162
Obec Studenec

DT4
Oprava místní komunikace v obci Studenec
Záměrem projektu je zvýšení bezpečnosti občanů využívajícich
frekventovanou komunikaci, která je v havarijním stavu. Dalším výstupem je
zkvalitnění dopravní obslužnosti, která je díky stavu cesty nedostatečná.
Oprava komunikace - m2 - 1200
1.000.000

30

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

40
432 56 201
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Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Obec Dalešice

DT1
Oprava oplocení hřbitova v obci Dalešice
Oprava oplocení hřbitova, které je vzhledem ke svému stáři ve špatném
stavu.
Oprava oplocení hřbitova - soubor - 1
185.000

50

92.500

01.04.2022 - 30.09.2023

41
008 32 022
Obec Jiřetín pod Bukovou

DT4
Odstavné stání
Rozšířit kapacitu parkovacích míst v prostoru sídliště a tím zlepšit životní
podmínky občanům obce.
Parkovací místa - počet - 33
911.684

32,91

300.000

01.01.2022 - 30.09.2023

42
002 76 286
Obec Vyskeř

DT4
Oprava cesty ke kapli sv. Anny na Vyskři
Záměrem je lépe zpřístupnit dominantu naší obce - kapli sv. Anny
veřejnosti. Již mnoho let je v turistické sezoně kaple otevřena ale cesta na
vrchol je neupravená a těžko schůdná. Její opravou umožníme přístup více
návštěvníkům i těm méně mobilním.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Oprava komunikace - m2 - 300

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

43
002 76 073
Město Rovensko pod Troskami

Parametry
projektu

600.000

50

300.000

04.04.2022 - 30.09.2023

DT1
Rekonstrukce plynové kotelny - objekt radnice Rovensko pod Troskami
Účelem projektu je rekonstrukce plynové kotelny budovy radnice Rovensko
pod Troskami.
Plynový kondenzační kotel závěsný - ks - 2
Expanzní nádoba - ks - 1
Regulační systém řízený přes webové rozhraní - ks - 1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.500.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

44
002 75 786
Obec Jesenný

Parametry
projektu

Celkové
plánované

20

300.000

01.05.2022 - 30.09.2023

DT1
Výměna zdroje tepla v ZŠ a MŠ Jesenný
Výměna stávajících kotlů za nové zdroje tepla. Související úpravy kotelny,
skladu paliva a komínového tělesa.
Výměna kotle - ks - 2
Úprava kotelny - komplet - 1
Úprava skladu paliv - komplet - 1
Úprava komínového tělesa - komplet - 1
1.000.000
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

30

300.000

16.03.2022 - 30.09.2023

45
008 54 671
Obec Horka u Staré Paky

DT1
Oprava střechy nad kabinami fotbalového klubu
Výměna plechové střešní krytiny z 80let nad kabinami fotbalového mužstva
spočívá v demontáži staré prorezlé krytiny za novou z barveného hliníku, Do
dnešní střešní krytiny zatéká a dochází ke škodám jak na střešní konstrukci
tak na vybavení kabin.
Výměna plechové krytiny - m2 - 120
200.000

50

100.000

01.01.2022 - 30.04.2023

46
002 75 948
Obec Nová Ves nad Popelkou

DT4
Výstavba veřejné osvětlení v Nové Vsi nad Popelkou
Výstavba nového veřejné osvětlení v obci Nová Ves nad Popelkou - část
Hladiny.
Veřejné osvětlení - ks - 10
771.544

38,89
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

300.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

47
467 50 690
Obec Radvanec

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu

01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Oprava veřejného osvětlení v obci Radvanec
Projekt řeší výměnu celkem 16 ks osvětlovacích bodů ve 3 částech obce, dále
výměnu části poškozené zemní kabeláže a rekonstrukci rozvaděče.
Počet stožárů včetně svítidel - ks - 16
812.896

49,21

400.000
01.07.2022 - 30.06.2023

48
005 24 751
Obec Stvolínky
DT1
Snížení úniků tepla a rekonstrukce kanceláří obecního úřadu Stvolínky
Projekt zahrnuje renovaci dřevěných dveří a přidání dveří a snížení a zateplení
stropu ve vstupních prostorách obecního úřadu, rekonstrukci podlah v kanceláři
starosty a účetní, a pořízení nového nábytku do kanceláře starosty a účetní.
Nová podlaha - m2 - 80
Nové dveře - ks - 1
Renovace stávajících dveří - ks - 2
Strop - m2 - 60

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

652.000

Poř. číslo

49

46,02

300.000
01.01.2022 - 30.09.2023
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IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu

006 72 050
Obec Hlavice
DT1
Zřízení kuchyně, jídelny a stavební úpravy tělocvičny v Hlavici (1.etapa)
Vybudování nové školní kuchyně s jídelnou pro ZŠ a MŠ ve zbytných prostorách
tělocvičny, stávající je ve zcela nevyhovující značně vzdálené staré budově.
Budou provedeny nezbytné dispoziční úpravy budovy s novými vstupy a okny,
rozvody vody a odpady.
Rekonstrukce prostor - soubor - 1
800.000

50

400.000
01.01.2022 - 30.09.2023

50
002 76 171
Obec Svojek
DT4
Oprava komunikací Svojek a Tample 2022
Oprava místních komunikací představuje především odkopání a naložení
krajnice, středového drnu a naplavenin, rozprostření, vyrovnání a uhutnění
štěrkodrtě s položením asfaltového betonu a vyčištění, prohloubení stávajících
příkopů.
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 - m2 - 814
Podkladní vrstva ACP 16 - m2 - 878

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

980.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

51
006 72 041
Obec Horní Řasnice

40,82

400.000
01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Opravy místních komunikací Horní Řasnice 2022
Opravy místní dopravní infrastruktury, odstranění havarijního stavu.
Oprava MK - m2 - 645
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

648.615

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

52
002 62 404
Obec Koberovy

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)

50

324.300
01.04.2022 - 30.09.2023

DT1
Výměna střešní krytiny včetně střešních oken na OÚ Koberovy
Na střeše obecního úřadu Koberovy je popraskaná krytina, kterou místy zatéká.
Je připraven projekt na její celkovou opravu střechy, která spočívá ve výměně
krytiny, včetně střešních oken a hromosvodu
Výměna střešní krytiny na OÚ Koberovy - kpl - 1
1.100.000

27,28

300.000
01.01.2022 - 30.09.2023

53
006 72 106
Obec Bílý Kostel nad Nisou
DT4
Oprava místní komunikace na p.p.č. 2269/1 k.ú. Bílý Kostel nad Nisou
V rámci projektu bude obec Bílý Kostel nad Nisou opravovat místní komunikaci
na pozemku p.č. 2269/1 k.ú Bílý Kostel nad Nisou. Komunikace v tomto místě je
dožilá a obec bude zpevňovat její povrch.
Povrch komunikace - m2 - 510
493.680

30

148.104
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Termín
realizace
projektu

01.01.2022 - 30.09.2023

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

54
002 62 561
Obec Skuhrov

Parametry
projektu

DT4
Rozšíření a rekonstrukce VO v obci Skuhrov - II. etapa
Zajištění bezpečnosti silničního provozu na MK, ochrana soukromého majetku
trvale žijících obyvatel a bezpečný pohyb občanů v dotčených lokalitách v
intravilánu obce, kde VO nebylo v minulosti zatím dokončeno, nebo je již za
hranicí své životnosti.
Svítidlo VO LED - ks - 20
Výložník - ks - 5
Svorka proudová SU 4 - ks - 20
Svorka proudová SU 6 - ks - 20

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

166.231

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

55
005 25 707
Obec Dubnice

Parametry
projektu

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

29,96

49.800
01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Oprava místní komunikace C18, Dubnice
Oprava místní komunikace C18 v celkové délce 228m. Oprava bude spočívat v
částečném odfrézování stávajícího krytu a pokládce oboustranné vrstvy
asfaltového betonu. Součástí opravy bude i odvodnění komunikace a osazení
nového dopravního značení.
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+,16s - m3 - 30
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 - m3 - 64
Frézování zpevněných ploch asfalt - m3 - 26
Dopravní značky - ks - 4
1.170.812

25,63

300.000
15.03.2022 - 30.09.2023
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul

56
004 83 362
Obec Chlum
DT4
Oprava místní komunikace v Dchlavě
Oprava místní komunikace. Slouží jako příjezdová cesta k cca osmi
nemovitostem. V současné době je pouze zpevněna štěrkem. Povrch bude
očištěn, bude položen základ, vrchní vrstva asfaltového betonu, zpevněny
krajnice.
Čištění vozovky - m² - 410
Zpevnění krajnic - m² - 91
Odstranění nánosu - m² - 240
Chemický postřik - m² - 150
Asfaltový beton 50 mm - m² - 436
397.329

65,44

260.000
01.01.2022 - 30.09.2023

57
006 71 959
Obec Pertoltice
DT4
Rekonstrukce místní komunikace na p.p.č.1317,1300,1028 a 1299/1, k.ú. Dolní
Pertoltice
Účelem projektu je rekonstrukce místní komunikace v Dolních Pertolticích.
Realizace je v souladu s plánem oprav místních komunikací v obci Pertoltice,
zakotveným v rozvojovém dokumentu obce na období 2017 - 2025.
Rekonstrukce místní komunikace - m2 - 740
459.000

70

321.300
01.01.2022 - 30.09.2023

58
006 71 975
Obec Lažany
DT1
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Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu

Výměna oken a dveří v budově č. p. 67 v obci Lažany
Jedná se o výměnu oken a vchodových dveří v části obecní multifunkční budovy
č. p. 67 v obci Lažany, ve které se nachází obecní byt, prodejna, knihovna,
kulturní místnost, společenský sál s jevištěm a sídlí zde i obecní úřad.
Výměna oken - ks - 7
Výměna vchodových dveří - ks - 1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

185.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

59
008 31 531
Obec Kvítkov

Parametry
projektu

50

92.500
01.01.2022 - 30.09.2023

DT4
Oprava MK a solární světla VO Kvítkov
Budou opraveny části místních komunikací par.č. 265/1 a 494/1. bude
provedena úprava povrchu , položení nového povrchu. Budou instalovány
solární světla VO tam kde není přívod elektřiny.
Oprava silnice - m2 - 1500
Světla - ks - 4

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

1.000.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

60
002 75 751
Obec Hrubá Skála

Parametry
projektu
Celkové
plánované

40

400.000
01.03.2022 - 30.09.2023

DT4
Obnova místní komunikace Žantov, slepé rameno
Předmětem řešení je obnova stávajícího krytu vozovky na úseku místní
komunikace v obci Hrubá skála místní část Žantov. Stávající kryt vozovky je
štěrkový. Nový kryt vozovky bude proveden z asfaltového betonu, čímž dojde k
zlepšení užitných vlastnosti.
Oprava silnice - m2 - 540,35
550.000
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)

49,10

270.000
01.01.2022 - 30.09.2023

61
002 63 265
Obec Višňová
DT4
Oprava místních komunikací - obec Višňová
Oprava MK na p.p.č.1923/1 - 461m2, k.ú. Andělka, p.p.č.684/16, 1417/1, 1417/3
a 1417/4 - 704m2, k.ú.Višňová u Frýdlantu a p.p.č.423/3 - 423,50m2, k.ú.Víska u
Frýdlantu úpravou krytu z drc.kameniva, zpev.krajnic asfal.recyklátem a
povrch.asfal. úpr.
Oprava MK - m2 - 1588,5
1.070.700

28,02

300.000
01.03.2022 - 31.12.2022

62
005 25 677
Obec Sloup v Čechách
DT1
Výměna oken ve školní družině
Obec Sloup v Čechách spolu se ZŠ a MŠ ve Sloupu v Čechách z důvodu
navyšujících se počtu žáků v naší obci rozšiřuje prostory pro naše žáky. Jednou
z aktivit je vybudování a postupné rozšíření školní družiny a prostor pro
mimoškolní aktivity.
Okno - ks - 20
400.000

50

200.000
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Termín
realizace
projektu

01.01.2022 - 30.09.2023

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

63
008 31 395
Obec Janův Důl

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

DT1
Zastřešení částí nádvoří u obecního úřadu
Účelem projektu je výstavba zastřešení části zpevněné plochy u budovy
obecního úřadu. Zastřešení bude sloužit jednak pro uskladnění komunální
techniky (traktor, sekačky atd.) a pak pro pořádané obecní kulturní akce.
Zastřešená plocha - m2 - 50
800.000

50

400.000
01.06.2022 - 30.09.2023

64
008 31 689
Obec Svojkov
DT4
Rekonstrukce místní komunikace
Obec chce v rámci projektu opravit místní komunikaci v obci. Jde o rekonstrukci
stávajícího povrchu, který bude dosypán kamenivem, vyrovnán a potažen
podkladní vrstvou, zhutněn, na vrch bude umístěno asfaltové obalení.
Rekonstrukce místní komunikace - m2 - 681
900.000

44,45

400.000
01.01.2022 - 30.09.2023

65
006 73 072
Obec Velenice
DT1
Rekonstrukce chodby v budově OÚ ve Velenicích
Rekonstrukce elektroinstalace, schodů, podlah, stěn, stropů a zábradlí.
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Parametry
projektu

Rekonstrukce elektroinstalace, stěn, podlah, stropů, schodů, zábradlí - soubor 1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

571.500

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

66
002 62 790
Obec Habartice

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

70

400.000
01.05.2022 - 30.09.2023

DT1
II. etapa - oprava hřbitovní zdi
Narušená pískovcová hřbitovní zeď bude rozebrána, znovu postavena, vše za
pomoci jeřábu, na novém betonem vylitém základu, zaspárována a
zabetonována. Po ukončení budou provedeny parkové úpravy na opravených
hrobech.
Oprava hřbitovní zdi - m - 9
495.000

50

247.500
01.01.2022 - 30.09.2023

67
006 71 941
Obec Proseč pod Ještědem
DT1
Revitalizace zeleně hřbitova v obci Proseč pod Ještědem
Kompletní revitalizace zeleně - obnova a nová výsadba stromů a keřů na
veřejném prostranství před a uvnitř plochy hřbitova. Je to součást projektu
celkové revitalizace tohoto veřejného prostranství.
Obnova zeleně - soubor - 1
395.086

50
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Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

197.543

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

68
002 62 757
Obec Dolní Řasnice

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

69
002 62 668
Obec Bílá

Parametry
projektu

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel

01.04.2022 - 30.09.2023

DT4
Opravy místních komunikací Dolní Řasnice 2022-23
Opravy místní komunikace včetně propustků.
Oprava MK - m2 - 407
612.053,09

49,02

300.000
01.04.2022 - 30.09.2023

DT4
Rekonstrukce a rozšíření VO Luhov a Bílá
Rekonstrukce VO Píska-Luhov: výměna svítidel za LES lampy, část vedení do
kabelu, výměna rozvaděče. Rozšíření VO Bílá: osazení nových světelných bodů
vč. sloupů u nové výstavby RD a u sportovního areálu.
Sloup VO - ks - 9
Lampa VO - ks - 24
Kabel zemní - bm - 216
Kabel vrchní - bm - 260
Rozvaděč VO - ks - 1
485.000

50

242.500
01.01.2022 - 30.09.2023

70
002 63 001
Obec Mníšek

97

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 4. 2022
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu

DT1
Oprava budovy obecního úřadu
Oprava podkroví - přesun archivu ze suterénu do podkroví, protože byl v r. 2010
vyplaven povodní a je vlhký a plesnivý. Oprava zázemí pro technické pracovníky
obce v suterénu. Obnova podlahy v zasedací místnosti OÚ - houpe se a je
shnilá.
Oprava suterénu a chodby budovy obecního úřadu - soubor - 1
pravá 1. patra (podkroví) budovy obecního úřadu na archiv a kancelář - soubor 1
Oprava podlahy v zasedací místnosti obecního úřadu - m2 - 42

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

1.000.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

71
002 76 294
Město Vysoké nad Jizerou

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

Parametry
projektu

30

300.000
01.01.2022 - 30.09.2023

DT1
Obnova oplocení urnového háje ve Vysokém nad Jizerou
Účelem je obnova a údržba oplocení západní a severní strany urnového háje
(hřbitova) ve Vysokém nad Jizerou.
Obnova oplocení - m - 68
745.557

29,92

223.000
01.01.2022 - 30.09.2023

72
002 63 222
Obec Sychrov
DT1
Oprava hřbitovní zdi na Vrchovině
Oprava třetí havarijní hřbitovní zdi. Zamezí se tím hrozící poničení náhrobků
pádem zdiva, omítek, rozpadajících se stříšek na sloupcích. Opravou třetí zdi se
výrazně vylepší vzhled hřbitova, kde jsou nyní 2 nové zdi a 2 havarijní.
Hřbitovní zeď - m - 30
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

289.260

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

73
002 76 251
Obec Víchová nad Jizerou

Parametry
projektu

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

50

144.630
01.01.2022 - 30.09.2023

DT1
Nátěr střechy a nákup zařízení do kuchyně Mateřské školy Víchová nad Jizerou
Obnovení nátěru střechy zateplené budovy MŠ Víchová n. Jiz.a obnovení
vybavení kuchyně MŠ Víchová nad Jiz.
Plocha střechy - m2 - 416
Sada hrnců - ks - 1
Robot - ks - 1
Plynový sporák - ks - 1
Digestoř – ks - 1
myčka – ks - 1
447.700

24,02

107.508,30
01.01.2022 - 30.09.2023

74
002 75 964
Obec Olešnice
DT2
Úprava části návsi v Olešnici
Bude upraveno veřejné prostranství podél budovy kulturního domu, doplněn
stávající mobiliář a herní prvky v prostoru návsi.
Zpevněná plocha - dlážděná plocha - m2 - 140
Herní prvek - ks - 1
455.000

42,39
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Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

192.840

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

75
006 71 860
Obec Žďárek

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název projektu
Účel projektu

DT4
Chodník v obci Žďárek, II. část
Vybudování chodníku podél frekventované komunikace z důvodu zvýšení
bezpečnosti obyvatel.
Délka chodníku - m - 30
385.680

50

192.840
01.06.2022 - 30.09.2023

76
467 44 941
Obec Dlouhý Most

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky (Kč)
Termín
realizace
projektu

b)

01.04.2022 - 31.12.2022

DT4
Dlouhý Most veřejné osvětlení Císařská alej
Projekt řeší doplnění veřejného osvětlení v části obce s novou výstavbou RD
podél VKP Císařská alej formou solárních svítidel, protože zde není z důvodu
ochrany významného krajinného prvku aleje možné uskutečnit klasickou
výstavbu VO.
Solární svítidlo - ks - 6
222.000

23,89

53.031
01.04.2022 - 30.09.2023

5.719.300 Kč, níže uvedeným subjektům (dobrovolným svazkům obcí) do výše:

Poř. číslo

1
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IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO

70946213
Mikroregion Frýdlantsko

DT6
Poradenství pro Frýdlantsko III
Projekt je zaměřen na poradenství v oblastech regionálního rozvoje s
meziobecním přesahem. Poskytováno bude také poradenství v oblasti
dotačních programů, odpadového hospodářství a řešení otázek vzniklých s
přílivem uprchlíků.
poradenství - osoby - 4
720.000,-

49.00

352.800,-

1.1.2022 - 30.9.2023

2
70908222
Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko

DT6
Poradenství pro Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko v roce 2022
Účelem je zajištění poradenských služeb pro obce s cílem zvýšit koordinaci
práce zástupců svazku v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. Zároveň
mají zástupci obcí možnost využívat odborných informací souvisejících se
správou samosprávných celků.
Poradenské služby - ks - 1
144.000,-

50.00

72.000,-

1.1.2022 - 31.1.2023

3
70801304
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Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Mikroregion Tábor

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

4
70229724
Mikroregion Podkozákovsko

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul

5
68955057
Svazek obcí Novoborska

DT7
Nákup vysokozdvižné plošiny
Pořízení automobilu s vysokozdvižnou plošinou.
vysokozdvižná plošina - ks - 1
2.100.000,-

33.34

700.000,-

1.1.2022 - 30.9.2023

DT6
Poradenství pro MR Podkozákovsko 2022
Poradenství pro obce mikroregionu v oblasti rozvoje venkova, vzdělávání
zástupců obcí, zaměstnanců i veřejnosti.
poradenství pro obce - počet - 9
257.400,-

69.94

180.000,-

1.3.2022 - 30.9.2023

DT6
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Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Administrativa a poradenství v DSO Noboborska
Účelem projektu je zajištění administrativních činností a poradenských služeb
pro členské obce na území Svazku obcí Novoborska, kam v současné době
patří 19 obcí a měst. Poradenství se týká dotačního managmentu a podpory
regionálního rozvoje.
Poradenství - soubor - 1
542.857,-

70.00

380.000,-

1.1.2022 - 30.9.2023

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

6
69861285
Mikroregion Pojizeří

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

7
69155950
Mikroregion Český ráj

DT7
Zvýšení kvality života v obcích Mikroregionu Pojizeří
Účelem projektu je nákup zařízení pro konání kulturních, společenských a
sportovních akci a optimalizace turistického informačního systému.
zařízení pro konání kulturních akcí; optimalizace turistického informačního
systému - ks; ks - 92;46
1.100.000,-

50.00

550.000,-

1.1.2022 - 30.9.2023

DT7
Zvýšení kvality života v MR ČESKÝ RÁJ
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Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Účelem projektu je nákup společné komunální techniky, nákup zařízení pro
kulturní a společenské akce a optimalizace jednotného informačního systému.
komunální technika; zařízení pro kulturní a společenské akce; informační
systém (stojany + panely) - ks;ks;ks - 6;14;24
800.000,-

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

8
70852871
Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu

50.00

400.000,-

1.1.2022 - 30.9.2023

DT6
Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko
Účelem projektu je prohloubit a zefektivnit podmínky pro výkon veřejné správy a
podpořit absorpční schopnosti území v oblasti dotačních zdrojů v souladu s
tematicky zaměřenou místní rozvojovou strategií.
Poradce Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko - osoba - 1
343.000

69.98

240.000,1.1.2022 – 31.12.2022

9
70694061
Jilemnicko - svazek obcí

DT7
Rozvoj technického zázemí Jilemnicka - svazku obcí
Účelem projektu je podpora integrovaného projektu venkovských mikroregionu
zaměřeného na rozvoje společného technického zázemí a vybavení.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

oplocení; koordinační studie technického areálu; paletizační vidle k traktoru;
silniční panely; vjezdová brána; sanitární kontejner; velkoobjemové kontejnery bm; ks;ks;ks;ks;ks;ks - 200;1;1;10;2;1;2
1.385.000,-

70.00

969.500,-

1.1.2022 - 30.9.2023

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

10
70226342
Mikroregion Jizera

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

11
4674693
Mikroregion Mezi kopci

DT7
Zvýšení kvality života v obcích MR JIZERA
Účelem projektu je nákup zařízení pro kulturní a společenské akce a osazení
informačního systému.
zařízení pro kulturní a společenské akce; informační systém (stojan + panel) ks;ks - 40;77
1.550.000,-

50.00

775.000,-

1.1.2022 - 30.9.2023

DT7
Pořízení mobiliáře v Mikroregionu Mezi kopci
Integrované projekty venkovských mikroregionů, spočívající v pořízení
mobiliáře, který budou využívat všechny členské obce mikroregionu.
mobiliář - ks - 5
1.000.000,-
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

4)

40.00

400.000,-

14.3.2022 - 30.9.2023

12
70200734
Mikroregion Císařský kámen

DT7
Vybudování sběrných míst tříděného odpadu v Mikroregionu Císařský kámen
Cílem projektu je vybudování sběrných míst tříděného odpadu na území
členských obcí Mikroregionu.
sběrná místa - ks - 5
1.030.000,-

67.97

700.000,-

5/1/2022 - 30.9.2023

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova níže
uvedeným subjektům z důvodu dosažení nižšího počtu bodů v rámci hodnocení přijatých
žádostí a z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků:

pořado
vé č.

Název
žadatele

77 Obec Kozly
Obec Roztoky
78 u Jilemnice
Obec
Kunratice u
79 Cvikova

IČ

Název projektu

831522 Okna v sále v přízemí OÚ Kozly
Rekonstrukce a vybavení dětské
276081 ordinace v čp. 240
Oprava místních komunikací 41c
524301 a 37c, Kunratice u Cvikova
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Obec
Pertoltice pod
80 Ralskem

672912

81 Obec Poniklá

276006

82 Obec Prysk

525197

Obec Janov
83 nad Nisou
obec
84 Vlastibořice
Obec
85 Paceřice
Obec
86 Jeřmanice
Obec
Oldřichov v
87 Hájích
Obec
88 Sosnová

5)

262358
671878

Oprava místní komunikace ppč.
806 v Pertolticích pod Ralskem I.
etapa
Rekonstrukce střechy objektu
bývalé hasičárny
Oprava schodiště u Zš a Mš
Prysk
Zřízení ordinace praktického
lékaře v objektu radnice Janov
nad Nisou 520
Oprava mostku přes řeku
Mohelku v místní části Slavíkov
Rekonstrukce zasedací místnosti
OÚ v obci Paceřice

671967
467449
59 Elektronická úřední deska

Zastávkové přístřešky s
481483 vegetační střechou
Autobusová čekárna v obci
673374 Sosnová

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.1 Program obnovy venkova, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými
příjemci

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/22 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2.1 - Program obnovy venkova ke schválení,
Termín: 26. 04. 2022
2) poskytnutí/neposkytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
Termín: 26. 04. 2022
hlasování č. 65
pro 7
proti
0
zdržel se
0

byl přijat

68. (69) RO č. 133/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU a schválení projektového
záměru „Udržitelné hospodaření s vodou – Střední průmyslová škola Česká Lípa“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta vznesl dotaz týkající se návratnosti.
Mgr. Otta reagoval na dotaz. Uvedl, že se návratnost počítá velmi složitě. Doplnil, že v pilotním
projektu jsou již zaznamenána čísla úspory vody. Uvedl, že úspora je viditelná a nabídl materiál
k nahlédnutí.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 677/22/RK
RO č. 133/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU a schválení projektového záměru
„Udržitelné hospodaření s vodou – Střední průmyslová škola Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
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schvaluje
1) projektový záměr „Udržitelné hospodaření s vodou – Střední průmyslová škola Česká Lípa“,
2) rozpočtové opatření č. 133/22, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP, o částku 500.000 Kč
a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku, o částku 500.000 Kč na přípravu projektu „Udržitelné hospodaření
s vodou – Střední průmyslová škola Česká Lípa“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 133/22 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci,
Termín: 31. 05. 2022
2) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit u projektového záměru
„Udržitelné hospodaření s vodou – Střední průmyslová škola Česká Lípa“, zpracování
projektové žádosti včetně všech příloh do výzvy č. 10/2021 Národního programu Životní
prostředí v rámci Národního plánu obnovy.
hlasování č. 66

pro

7

proti

0

Termín: 31. 08. 2022
zdržel se
0

byl přijat

69. (70) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „SEN pavilonu V Martinově údolí
– Léčebna respiračních nemocí, Cvikov, příspěvková organizace“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že se jedná pouze o změnu termínu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 678/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „SEN pavilonu V Martinově údolí
– Léčebna respiračních nemocí, Cvikov, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti pavilonu
v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí, Cvikov příspěvková organizace“ vydaným
Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801,
kterým se mění termín ukončení realizace projektu z 31. 3. 2022 na 31. 8. 2022, termín pro dosažení
účelu dotace a pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení z 30. 6. 2023 na 30. 11. 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 30. 11. 2023
hlasování č. 67
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

108

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 4. 2022
70. (71) Rozpočtové opatření č. 138/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 679/22/RK
Rozpočtové opatření č. 138/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 138/22, 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 120.000 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 113.394,76 Kč, na základě odstoupení jednoho příjemce
od realizace projektu a zbylých prostředků z vyúčtování dvou zrealizovaných projektů,
2)
snížením nerozepsaných rezerv o částku 6.605,24 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“,
3)
zavedením nového dílčího ukazatele pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů ve výši 120.000 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 120.000 Kč
níže uvedenému žadateli, do uvedené výše:
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

2197

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.02.2021 - 19.08.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III – NZÚ pro žadatele, kterému je přiznávána dotace
a ukládá
1.
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného
vzoru smlouvu o poskytnutí dotace,
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Termín: 31. 05. 2022
2.
Ing. Zbyňku Miklíkovi náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č.138/22
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 68
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

71. (84) ZR-RO č. 139/22 – převod z kapitoly 914 02 – Působnosti do kapitoly 917 02
– Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že bude probíhat dvoudenní akce Soutěž
Liberec Ideathon 2022.
Proběhla krátká diskuze týkající se témat této akce.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 680/22/RK
ZR-RO č. 139/22 – převod z kapitoly 914 02 – Působnosti do kapitoly 917 02 – Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 139/22, kterým se snižují výdaje kapitoly 914 02
– Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 60.000 Kč a zároveň
se o tuto částku navyšují výdaje kapitoly 917 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, a to na akci „Soutěž Liberec Ideathon 2022“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 139/22 Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 26. 04. 2022
hlasování č. 69
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

72. (86) RO č. 140/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU – příprava projektu „COV
LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 681/22/RK
RO č. 140/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU – příprava projektu „COV LK
strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 140/22, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 200.000 Kč a současně
se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
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majetku o částku 200.000 Kč, a to na přípravu projektu „Centrum odborného vzdělávání
LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 140/22 Zastupitelstvu Libereckého kraje
jako písemnou informaci.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 70
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
73. (72) Veřejná zakázka „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ - dodatek č. 1
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že usnesení bude po projednání
upraveno, a to ve výroku schvaluje – za podmínky schválení žádosti o změnu upravující konec
realizace projektu z aktuálního termínu do 30. 6. 2023 na nový termín minimálně do 9. 9. 2023.
Dodal, že tabulka výpočtu termínů pro ukončení projektu v důvodové zprávě bude doplněna o datum,
ukončení stavby na základě prodloužení termínu o 65 dní.
Proběhla krátká diskuze týkající se prodloužení termínu.
Ing. Borovička, MBA, uvedl, že k prodloužení termínu dochází z důvodu, že pažení se bude dělat
jiným způsobem, než bylo původně vyprojektováno.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 682/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2489/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec
XXXIII - Machnín, 460 01 Liberec, IČO: 25014391, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
10.131.707,30 Kč bez DPH, tj. 12.259.365,83 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení
ceny na celkovou částku 106.976.038,58 Kč bez DPH, tj. 129.441.006,68 Kč vč. DPH, a prodloužení
termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) o 65 dní z 295 dní na 360 dní, a to za podmínky
schválení žádosti o změnu upravující konec realizace projektu z aktuálního termínu do 30. 6. 2023
na nový termín minimálně do 9. 9. 2023
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
hlasování č. 71
pro 5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Ulvr a Ing. Ramzer.
74. (73) Veřejná zakázka „Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti
u rybníka Nohavice“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že dochází ke snížení celkové ceny.

111

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 4. 2022
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 683/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka
Nohavice“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1903/2021 „Silnice III/2834 Mírová
pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“ uzavíraný v souladu s § 222 odst.
4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a KAMPA - MARYNKA s. r. o., se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice,
IČO: 26014998, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 121.290,48 Kč bez DPH,
tj. 146.761,48 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny na částku 1.567.114,67 Kč
bez DPH, tj. 1.896.208,75 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 05. 2022
hlasování č. 72
pro 5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Ulvr a Ing. Ramzer.
75. (74) Veřejná zakázka „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o navýšení celkové ceny
o 417.170,48 Kč.
Ing. Borovička, MBA, uvedl, že důvodová zpráva bude po projednání upravena, konkrétně
v Odůvodnění prodloužení termínu (týká se SO 101_102 - Komunikace – KSSLK a SO 101_102
- Komunikace – město Český Dub).
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 684/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1160/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností Metrostav, a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň,
180 00 Praha 8, IČO: 00014915, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 372.247,49 Kč bez DPH,
tj. 450.419,46 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 27.478,50 Kč bez DPH, tj. 33.248,99 Kč včetně
DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o 344.768,99 Kč bez DPH, tj. 417.170,48 Kč včetně DPH,
na částku 11.323.128,92 Kč bez DPH, tj. 13.700.985,99 Kč včetně DPH, a prodloužení termínu
pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby o 30 dní ze 130 dní
na 160 dní od předání a převzetí staveniště
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 05. 2022
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hlasování č. 73
pro 6
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

zdržel se

0

byl přijat

76. (75) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Silnice III/27251 Chrastava,
ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 685/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace
a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1,
Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, za nabídkovou cenu 26.649.000,26 bez DPH,
tj. 32.245.290,31 Kč včetně DPH za akci A a B s tím, že nabídková cena za dílčí celek (akce
A: Komunikace Chrastava, Vítkovská ulice), jejímž investorem je smluvní strana Liberecký kraj, činí
18.384.776,54 Kč bez DPH, tj. 22.245.579,61 Kč včetně DPH, a nabídková cena za dílčí celek (akce
B: Chodník Chrastava, Vítkovská ulice), jejímž investorem je smluvní strana obec Chrastava, činí
8.264.223,72 bez DPH, tj. 9.999.710,70 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/201/2022 za akci A mezi Libereckým krajem a společností
COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005
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. 05. 2022
hlasování č. 74
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

77. (76) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice
III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že bylo obdrženo celkem 5 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 686/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice III/27251
Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“ v rámci dynamického nákupního systému
„Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka
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QM-4C, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec,
IČO: 09686380, za nabídkovou cenu 75.000 Kč bez DPH, tj. 90.750 Kč včetně DPH, za akci
A a B s tím, že nabídková cena za dílčí celek (akce A: Komunikace Chrastava, Vítkovská ulice),
jejímž investorem je smluvní strana Liberecký kraj, činí 51.000 Kč bez DPH, tj. 61.710 Kč
včetně DPH, a nabídková cena za dílčí celek (akce B: Chodník Chrastava, Vítkovská ulice),
jejímž investorem je smluvní strana obec Chrastava, činí 24.000 Kč bez DPH, tj. 29.040 Kč
včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/206/2022
mezi Libereckým krajem a společností QM-4C, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 62/24, Liberec
VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO: 09686380
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. 05. 2022
hlasování č. 75
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

78. (77) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice III/27251
Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že bylo obdrženo 7 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 687/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice III/27251
Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace
a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb
technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem
Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu
117.000 Kč bez DPH, tj. 141.570 Kč včetně DPH, za akci A a B s tím, že nabídková cena za dílčí
celek (akce A: Komunikace Chrastava, Vítkovská ulice), jejímž investorem je smluvní strana
Liberecký kraj, činí 79.560 Kč bez DPH, tj. 96.267,60 Kč včetně DPH, nabídková cena za dílčí celek
(akce B: Chodník Chrastava, Vítkovská ulice), jejímž investorem je smluvní strana obec Chrastava,
činí 37.440 Kč bez DPH, tj. 45.302,40 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/207/2022 mezi Libereckým
krajem a REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01
Mladá Boleslav, IČO: 25685210
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. 05. 2022
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hlasování č. 76

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

79. (78) ZR-RO č. 124/22 – snížení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor
silničního hospodářství a navýšení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor
SH
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o přesuny financí
mezi jednotlivými akcemi. Snižují se výdaje u akce Bedřichov – integrovaný rozvoj a oprava
dopravní infrastruktury, navyšují se výdaje u akce KSS LK – dofinancování zimní údržby 2021
a navyšují se výdaje na provozní příspěvek KSS LK.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se přesunů financí a zimní údržby.
M. Půta požádal o přizvání Ing. Klímy, vedoucího ekonomického odboru. Přerušil projednávání
předloženého bodu.

80. (81) RO č. 129/22 - úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 688/22/RK
RO č. 129/22 - úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 129/22, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 23.642.813 Kč, a to u akce:
a) III/27244 Rynoltice, oprava propustku ve výši 26.224 Kč,

2.

b)
c)

III/2907 Fojtka ve výši 55.550 Kč,
III/2834 Mírová p./K., zvýšení bezp. u ryb. Nohavice ve výši 146.761 Kč,

d)
e)

II/278 Kotel, rekonstrukce propustku ve výši 3.000 Kč,
Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 23.411.318 Kč,

navyšují výdaje v celkové výši 23.642.813 Kč Kč, a to u akce:
a) III/2624 Česká Lípa – Kozly ve výši 334 Kč,
b) II/277 a II/278 Český Dub ve výši 417.170 Kč,
c)
d)

III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská ve výši 2.203.558 Kč,
Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka ve výši 9.413.153 Kč,

e) Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice ve výši 11.608.598 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 129/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
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hlasování č. 77

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

81. (82) Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Napojení Průmyslové zóny Jih
v Liberci na I/35“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta navrhl po projednání doplnění důvodové zprávy o to, že v současné době z důvodu zániku
investora není splnění podmínky z ÚR vymahatelné.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 689/22/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci
na I/35“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 3.000.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, IČO: 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci na I/35“,
2.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 1.500.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2023,

3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2023,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023,

5.

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2024

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení
včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 78
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

82. (78) ZR-RO č. 124/22 – snížení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor
silničního hospodářství a navýšení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor
SH
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.

116

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 4. 2022
Proběhla krátká diskuze týkající se jiných možností financování zimní údržby a HV 2.
Na základě uvedených skutečností M. Půta, stáhl bod z programu jednání rady kraje.
83. (89) Různé
Mgr. Tulpa informoval o tom, že v nadcházejícím týdnu přijede delegace ze. švýcarského St. Gallenu.
Žádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 8. zasedání
rady kraje v roce 2022 v 11.40 hodin.

-XXX-
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Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer

……………..………………….……

Ing. Květa Vinklátová

………………………………………

……………………………..……
M a r ti n P ů t a
hejtman Libereckého kraje

Liberec 22. 4. 2022
Zapsala Bc. Markéta Berková
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