Z á p i s č. 10
z 10. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 17. 5. 2022
Přítomno

7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Ivana Jarošová,
Mgr.
Leoš
Teufl,
Mgr.
Josef
Chýle,
Jitka
Machálková
a Bc. Markéta Berková

Omluveni

Ing. Zbyněk Miklík a Mgr. Jiří Ulvr

Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa a Václav Židek

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu z 9. RK
dne 3. 5. 2022
10. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil M. Půta, hejtman, v 7.05 hodin. Sdělil, že se z jednání
omluvili Ing. Zbyněk Miklík a Mgr. Jiří Ulvr. Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Petr Tulpa a Václav
Židek. Zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1
pro 7 proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 9. RK dne 3. 5. 2022. Zápis ověřen byl, připomínky nikdo
nevznesl, tímto jej lze považovat za schválený.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 9. RK dne 3. 5. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 9. 4. 2022 do 6. 5. 2022

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

RO č. 172/22 - úprava v kapitole 917 01 Z pís. Martin Půta
- Transfery, vrácení neinvestiční účelové
dotace z titulu neuskutečnění akce

odb. kancelář
hejtmana

6.

ZR–RO č. 174/22 – úpravy v kapitole
926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 1.1

odb. kancelář
hejtmana

1

Z

Z

Martin Půta

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
7.

ZR–RO č. 175/22 – úpravy v kapitole
926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 1.3

8.

Návrh na vyřazení majetku

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého Z
kraje na podporu dopravní výchovy
na dětských dopravních hřištích
v Libereckém kraji v roce 2022

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

10.

RO č. 157/22 - úprava výdajů v kapitole Z pís. Ing. Jan Sviták
917 21 – Transfery, odbor dopravní
obslužnosti; poskytnutí účelových dotací
na propagaci Libereckého kraje, IDOL
a Opuscard

odb. dopravní
obslužnosti

11.

Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné
služby v drážní osobní dopravě pro rok
2022 - České dráhy, a.s.; ARRIVA vlaky
s.r.o.; Die Länderbahn CZ s.r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

12.

Dodatek č. 1 k dohodě o zajištění
Z
provozu autobusové linky 691 Hrádek
n. Nisou – Zittau – Bogatynia – Frýdlant
– Świeradów - Zdrój

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

13.

RO č. 169/22 - navýšení příjmů rozpočtu Z pís. Petr Tulpa
Libereckého kraje – neinvestiční dotace
MPSV na výkon sociální práce
a navýšení výdajů kapitoly 914 05
- Působnosti, ÚZ 13015

odb. sociálních
věcí

14.

RO č. 156/22 – úpravy v kapitole 917 05 Z pís. Petr Tulpa
– Transfery, odbor sociálních věcí
– záštity s finanční podporou
a individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje

odb. sociálních
věcí

15.

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

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

16.

Schválení rozpočtu na rok 2022
u vybrané příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

17.

Schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí
příspěvku zřizovatele na poskytování
služeb na rok 2022 pro vybrané
příspěvkové organizace resortu
sociálních věcí
NEPŘEDLOŽENO

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

2

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
Nepředloženo
18.

Výsledek výběrového řízení
na ředitele/ředitelku zařízení APOSS
Liberec, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

19.

Výsledek, zrušení a vypsání výběrového
řízení na funkci ředitele/ředitelky
zařízení Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

20.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

21.

Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje – II. aktualizace
(Aktualizace sítě v průběhu roku 2022)

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

22.

Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje – rozvojové záměry
pro rok 2023

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

23.

Revokace části usnesení č. 413/22/RK
– úpravy v kapitolách č. 917 05
– Transfery a 914 05 – Působnosti
– žádost o individuální dotaci

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

24.

Vyhlášení dotačního řízení
na spolufinancování sociálních služeb
na rok 2023 financovaného z rozpočtu
kraje

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

25.

Protokol o kontrole č. j. OK-03/22
– Jedličkův ústav, Lužická 920/7,
460 01 Liberec, příspěvková
organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

26.

Protokol o kontrole č. j. OK-07/22
– Domov důchodců, Velké Hamry 600,
468 45 Velké Hamry, příspěvková
organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

27.

Protokol o kontrole č. j. OK-10/22
– Gymnázium, U Balvanu 16, 466 34
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

28.

Zřizovací listina – Střední škola řemesel Z
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

29.

Žádost Lyžařského sportovního klubu
Lomnice nad Popelkou o změnu
parametru projektu „Skokanské můstky
Lomnice nad Popelkou“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

3

Z

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
30.

Rozhodnutí o neposkytnutí individuální Z
dotace v oblasti školství a mládeže
Technické univerzitě v Liberci na projekt
„FS TUL Racing“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

Rozhodnutí o neposkytnutí individuální
dotace v oblasti tělovýchovy a sportu
spolku BLNP, z. s. na projekt
„Inteligentní basketbalové tréninkové
zařízení“

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z kapitoly 917 04 žadateli Krkonoše
– svazek měst a obcí na projekt Úprava
Krkonošské lyžařské magistrály

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Z
společnosti SFM Liberec s.r.o. na projekt
SPORTLIVE

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

ZR-RO č. 162/22 – úprava kapitoly
926 04 – poskytnutí dotací z dotačního
programu 4.23 Sportovní akce pro rok
2022

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

35.

ZR-RO č. 163/22 – úprava kapitoly
926 04 – poskytnutí dotací z dotačního
programu 4.26 Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

RO č. 165/22 – úprava kapitoly 917 04
– Transfery – poskytnutí a neposkytnutí
finanční podpory projektům v rámci
záštit v oblasti vzdělávání a mládeže,
tělovýchovy a sportu

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

RO č. 167/22 – úprava kapitoly 916 04
– rozpočet přímých výdajů regionálního
školství územních samosprávných celků
roku 2022

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

38.

RO č. 168/22 – úprava kapitoly 917 04
– transfery odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – Vzdělávací
aktivity pro dospělé a seniory

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

RO č. 170/22 – úprava kapitoly 912 04
Z pís. Ing. Dan Ramzer
– účelové příspěvky PO OŠMTS
a poskytnutí mimořádných účelových
příspěvků – SPŠ textilní Liberec
a Obchodní akademie, HŠ a SOŠ Turnov

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

4

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
40.

Povolení výjimky z počtu žáků
v přípravné třídě základní školy Základní
škole, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

41.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

42.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

43.

Úprava finančních dokumentů roku 2022
u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

44.

Dodatek č. 1 k memorandu o spolupráci
ve věci vybudování zázemí pro Středisko
výchovné péče v Jablonci nad Nisou
uzavírané mezi LK a SMJBC

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

45.

Vyřazení a likvidace nepotřebného
majetku a převod majetku mezi
příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

46.

Projekt Potravinová pomoc v LK 7“
– předložení žádosti o podstatnou změnu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

47.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Veletrh vzdělávání a pracovních
příležitostí EDUCA EXPO 2022“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

48.

Vyhlášení Dotačního programu „Podpora
dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO
2022“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

49.

Memorandum o společném zájmu
a postupu ve věci budoucí spolupráce
při obnově vodního režimu krajiny
a přípravě protipovodňových opatření
v horním povodí řeky Smědé

5

Z pís. Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
50.

ZR-RO č. 145/22 – úpravy v kapitole
917 08, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z rozpočtu Libereckého kraje MAS
„Přiďte pobejt!“ z. s. a Obci Hamr
na Jezeře

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

51.

Vyjádření LK k možné těžbě nerostných Z pís. Václav Židek
surovin v lokalitě Hradešín v k. ú. Rádlo

odb. životního
prostředí
a zemědělství

52.

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

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

53.

RO č. 177/22 úprava kapitoly 917 07
Transfery, navýšení finančních
prostředků na akci Kniha roku
Libereckého kraje

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

54.

ZR–RO č. 160/22 - změna specifických
ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery
– poskytnutí individuálních dotací
v oblasti péče o kulturní dědictví na rok
2022

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

55.

RO č. 166/22 - poskytnutí finančního
daru na převoz těla zemřelého
na Covid-19, schválení darovací
smlouvy a úpravy v kapitole 931 01

Z pís. Martin Půta

56.

Změna zřizovacích listin Zoo Liberec,
příspěvkové organizace a Botanické
zahrady Liberec – LK, příspěvkové
organizace

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

57.

RO č. 173/22 úprava kapitoly 913 07
příspěvkové organizace, úprava smluv
příspěvkových organizací odboru
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

58.

ZR-RO č. 164/22 – úpravy v kapitole
917 02 – Transfery, záštity s finanční
podporou a rozhodnutí o poskytnutí
dotace obci Roprachtice

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

59.

ZR-RO č. 161/22 – úprava v kapitole
Z
926 02 – Dotační fond, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu 2.7
Program na podporu činností mateřských
center

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

6

Z

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
60.

Žádost o změnu projektu z programu
2.5 Dotačního fondu LK – Podpora
regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel – Papyrea, z. s.

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

61.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – jmenování člena
dozorčí rady

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

62.

Zahájení VZMR „Vybavení pro uložení
sbírkových předmětů, zařízení
a vybavení konzervátorské dílny
a digitálního pracoviště (Záchrana
pokladů z depozitářů)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

63.

Navýšení závazku spolufinancování
projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

64.

Registrace akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

65.

Registrace akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektům
„DD Velké Hamry – pořízení
automobilu“ a „Domov a Centrum
denních služeb Jablonec n. N. - pořízení
automobilu“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

66.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
ke 2 projektům Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

67.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Pořízení automobilu – Domov
důchodců Velké Hamry, p. o.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

68.

RO č. 176/22; úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU a změny
v projektu v rámci programu „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III “

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

69.

Vyhlášení programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji IV“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

7

Z

Z
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70.

Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Přepeře u Turnova
b) darovací smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Centrální nákup elektrické
energie a zemního plynu – DNS“
a smlouva o centralizovaném zadávání

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti pavilonu v Martinově údolí
– LRN Cvikov, příspěvková organizace
– stavební práce“ – dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Revitalizace dolního centra
Liberec a Parkovací dům II.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

74.

Veřejná zakázka „Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor“
– dodatek č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

75.

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

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

76.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Výměna rozvodů ZTI – Střední
zdravotnická škola a Střední odborná
škola Česká Lípa, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

77.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Kompletní
projektové a inženýrské práce pro akci
Služby sociální péče TEREZA – objekt
čp. 143“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

78.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavebně
technické posouzení střech budov
Libereckého kraje pro budoucí umístění
FVE“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

79.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce objektu
Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ
pro tělesně postižené, Liberec“ – dodatek
č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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80.

Majetkoprávní operace: Smlouva
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
DZ určeného k dodávce elektrické
energie v katastrálním území Liberec
(ul. Zeyerova)

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

81.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Školy bez bariér – SPŠSE
a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3, p. o.
– stavební práce“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

82.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Školy
bez bariér – SPŠSE a VOŠ, Liberec 1,
Masarykova 3, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

83.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Školy
bez bariér – SPŠSE a VOŠ, Liberec 1,
Masarykova 3, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

84.

Majetkoprávní operace – schválení
dohody o narovnání v rámci smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. j. OLP/450/2021
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

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 10. 5. 2022

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

86.

Majetkoprávní operace – schválení
dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce
OLP/2302/2012 mezi Libereckým
krajem a Hospicem sv. Zdislavy,
o. p. s.

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

87.

ZR-RO č. 158/22 - úpravy v kapitole
926 06 – Dotační fond, odbor silničního
hospodářství; oblast podpory doprava,
rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu 6.1 a 6.3

Z

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

88.

Druhé kolo Vyhlášení programů
Dotačního fondu, oblast podpory
DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1
Rozvoj cyklistické dopravy a programu
6.3 Podpora projektové přípravy

Z

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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89.

ZR-RO č. 159/22 – úprava kapitoly
917 06 – Transfery, odbor silničního
hospodářství a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštita s finanční
podporou obci Studenec

Z

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

90.

Smlouva o spolupráci při realizaci
Z
stavební akce „Vyskeř – Oprava jednotné
kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

91.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje při
realizaci stavební akce „Vyskeř
– Oprava jednotné kanalizace
- I. etapa - 1. a 2. stavba“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

92.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/283 Bořkov
– Košťálov, rekonstrukce silnice“
Krajskou správou silnic Libereckého
kraje, příspěvkovou organizací

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

93.

Smlouva č. 259/S/2022 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI
na rok 2022

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

94.

Provozně výrobní plán běžné údržby
silnice II. a III. tříd na rok 2022

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

95.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/283 Libštát – Bělá,
výhybny“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

96.

Písemná informace předkládané
zastupitelstvu kraje
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového
hospodářství Libereckého kraje za rok
2020

Z pís. člen rady kraje

97.

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

Z

98.

a)

Z

Václav Židek

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění služeb zpracování
PD pro zoologickou zahradu – DNS“
Zoo Liberec, příspěvková organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

99.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
v rámci DNS „Nákup 44“ skeneru“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

100.

Dotace na rekonstrukci mostu v Jatecké
ulici Semily

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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101.

RO č. 171/22; úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ

102.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/292 Benešov
u Semil, sanace skalního masivu“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

103.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/289
Bořkov, sanace skalního masivu“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

104.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Oprava střešního pláště
a sanace střešní konstrukce – Dětský
domov Frýdlant“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

105.

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

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

106.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Prováděcí projektová dokumentace
na revitalizaci muzejního parku“
Severočeským muzeem v Liberci

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

107.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky "Zpracování projektové
dokumentace "Hudební kulturně
kreativní centrum Lidové sady"

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

108.

ČSAD Liberec, a.s. – delegace zástupce
Libereckého kraje na valnou hromadu

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

109.

AUTOBUSY LK, s.r.o. – pozvánky
na valné hromady ČSAD Liberec, a.s.,
a Autocentrum Nord, a.s. - Rada kraje
v působnosti jediného společníka

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

110.

Zahraniční pracovní cesta č. 21/2022

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

111.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Pořízení
videolaryngoskopů pro výjezdové
skupiny rychlé lékařské pomoci
v setkávacím systému“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

112.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Poskytování komplexních
služeb v oblasti zastupování Libereckého
kraje při EU“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana
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Z
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113.

Plán pokrytí území Libereckého kraje
výjezdovými základnami Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

114.

Převod 10 kusů přístrojů pro plicní
ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně
příslušenství z majetku ČR do majetku
Libereckého kraje

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

115.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 17 a 84 nejsou předloženy.
Mgr. Richter požádal o zařazení bodu č. 116 – Převod 5 kusů videolaryngoskopů McGrath z majetku
ČR do majetku Libereckého kraje.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nového bodu do programu jednání.
hlasování č. 2

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Vinklátová požádala o předřazení bodů rezortu kultury č. 52 až 57, 98 a 106 na začátek jednání.
M. Půta dodal, že body rezortu regionálního rozvoje a evropských projektů č. 58 až 69, 101 a 111
budou projednávány na začátku jednání po bloku bodů rezortu kultury.
M. Půta uvedl, že členové rady kraje obdrželi v pátek dne 13. 5. 2022 bod č. 116 a v pondělí dne
16. 5. 2022, důvodovou zprávu k bodu č. 42, bod č. 97 a přílohu č. 3 k bodu č. 107.
Bez dalších připomínek či doplnění nechal M. Půta hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. (52) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
PhDr. Mgr. Brož konstatoval, že rozměr dlažební kostky je 15 x 15 cm.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 789/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru – dlažebních kostek – ve výši přibližně 95.600 Kč od dárce Město Turnov,
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO: 00276227, ve prospěch Muzea Českého ráje
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v Turnově, příspěvkové organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO: 00085804,
na realizaci úpravy veřejně přístupných ploch okolo Kamenářského domu v Turnově
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: 07. 06. 2022
hlasování č. 4
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

4. (53) RO č. 177/22 úprava kapitoly 917 07 Transfery, navýšení finančních prostředků na akci
Kniha roku Libereckého kraje
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
PhDr. Mgr. Brož uvedl, že se navyšuje ukazatel Kniha roku o 10.000 Kč na potřebné pokrytí nákladů.
Došlo k rozšíření soutěžních kategorií z původních pěti na šest kategorií. Vznikla nová kategorie
Kniha o obci.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 790/22/RK
RO č. 177/22 úprava kapitoly 917 07 Transfery, navýšení finančních prostředků na akci Kniha
roku Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 177/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 07 Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to bez vlivu na celkový objem kapitoly
následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Evropské centrum pantomimy neslyšících, z. s. - Mezikrajová
postupová přehlídka OTEVŘENO 2022“ z původních 30.000 Kč o částku 10.000 Kč
na 20.000 Kč,
b) navyšuje se specifický ukazatel „Kniha roku“ z původních 50.000 Kč o částku 10.000 Kč
na 60.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové opatření
č. 177/22 jako písemnou informaci.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 5
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

5. (54) ZR–RO č. 160/22 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery
– poskytnutí individuálních dotací v oblasti péče o kulturní dědictví na rok 2022
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že žadatelé o dotace
smlouvy podepisují.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 791/22/RK
ZR–RO č. 160/22 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery – poskytnutí
individuálních dotací v oblasti péče o kulturní dědictví na rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 160/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 07 Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Obnova kulturních památek – nespecifikované rezervy“
o částku 5.374.000 Kč,
b)
2.

zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí navržených k individuální podpoře
ve výši 5.374.000 Kč,

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

Název
forma

příjemce/právní Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní
Police / církve a náboženské společnosti

IČ

48282553

Sídlo

Křižíkova 49, 471 06 Horní Police

Název projektu:

Sanace severního ambitu poutního kostela
Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Účel projektu:

Řeší havarijní stav severního křídla ambitu areálu.
Jde o práce v krovu severního ambitu a sanaci
stropního podhledu.

Potažení stropu rákosovou rohoží 116,4 m2
Rozhodující
závazné
Oprava vnější vápenné hladké omítky člen. 1
výstupy projektu:
podhledů 116,4 m2
Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Podíl dotace z celkových
36,12 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

3. 1. 2022 – 31. 12. 2022

De minimis:

NE

3.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 874.000 Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název příjemce/ právní
forma:

/ fyzická osoba nepodnikající

Datum narození:
Bydliště:
Název projektu:

Toalety a kořenová ČOV pro Beranův hostinec v
Trávníčku
14
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Účel projektu:

Rozsáhlá dlouhodobá záchrana a obnova
významného zástupce lidové architektury Podještědí
- Beranova hostince v Trávníčku, který bude sloužit
veřejnosti jako muzeum a místo setkávání.

Přístavba 2 toalet 1 komplet
Rozhodující
závazné
Kořenová ČOV 1 komplet
výstupy projektu:
Oprava žilkového nátěru obložení v sále 13,8 m2
Podíl dotace z celkových
83,89 %
způsob. výdajů (%)
Dotace ve výši v Kč:

874.000,-

Termín realizace:

1. 5. 2022 – 30. 6. 2023

De minimis:

NE

4.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 1.000.000 Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma

příjemce/právní

Město Jilemnice / obec, město, statutární město

IČ

00275808

Sídlo

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Název projektu:

Obnova ohradní zdi areálu zámku v Jilemnici I.
etapa

Účel projektu:

Oprava stávající ohradní zdi zámeckého parku
včetně dozdění zřícené jižní části zdi. Jedná se o
první etapu prací v úseku kolmém na ul. Kostelní.

Zdivo z cihel pálených nosné vč. spárování 20,5 m3
Deska římsová průběžná z červeného pískovce 45,5
Rozhodující
závazné
m
výstupy projektu:
Sloupová hlavice Typ 2 13 ks
Sloupová hlavice Typ 3 7 ks
Dotace ve výši v Kč:

1.000.000,-

Podíl dotace z celkových
20,77 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

5. 5. 2022 – 31. 12. 2022

De minimis:

NE

5.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 1.000.000 Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma
IČ

příjemce/právní

Obec Stvolínky / obec, město, statutární město
00524751
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Sídlo

Stvolínky 53, 471 02 Stvolínky

Název projektu:

Oprava nádvoří a výměna oken v I. NP zámek
Stvolínky

Účel projektu:

V rámci projektu bude dokončena oprava fasády na
nádvoří - jižní křídlo, budou vyměněna a doplněna
okna na nádvoří a budou vyměněna okna v plášti
zámku v I. NP.

Rozhodující
závazné Montáž nových oken nádvoří 10 ks
výstupy projektu:
Výměna oken plášť 30 ks
Dotace ve výši v Kč:

1.000.000,-

Podíl dotace z celkových
37,81 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

14. 4. 2022 – 30. 11. 2022

De minimis:

NE

6.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 1.000.000 Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma

příjemce/právní Město Lomnice nad Popelkou / obec, město,
statutární město

IČ

00275905

Sídlo

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Název projektu:

Obnova soklové části včetně schodišť budovy
muzea v Lomnici nad Popelkou

Účel projektu:

Cílem projektu je obnova soklové části včetně 2
venkovních schodišť budovy muzea v Lomnici nad
Popelkou.

Rozhodující
závazné Obnova soklové části včetně schodišť budovy muzea
výstupy projektu:
1 ks
Dotace ve výši v Kč:

1.000.000,-

Podíl dotace z celkových
19,51 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

1. 3. 2022 – 31. 12. 2022

De minimis:

NE

7.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 1.000.000 Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název
forma
IČ

příjemce/právní Římskokatolická farnost Horní Branná / církve a
náboženské společnosti
62012657
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Sídlo

Horní Branná 2, 512 36 Horní Branná

Název projektu:

Oprava krovu věže kostela sv. Mikuláše v Horní
Branné

Účel projektu:

Akce se týká opravy střešního pláště a krovu kostela
sv. Mikuláše v Horní Branné. Konkrétně se pak
jedná o výměnu dožilých a nevyhovujících částí
krovu a jeho doplnění.

Rozhodující
závazné
Obnova krovu věže kostela 1 komplet
výstupy projektu:
Dotace ve výši v Kč:

1.000.000,-

Podíl dotace z celkových
52,26 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

2. 5. 2022 – 31. 12. 2022

De minimis:

NE

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí poskytnutí dotací
výše uvedeným subjektům,
8.

b)

Termín: 31. 05. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení vzor smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07, oblast podpory:
7 Kultura, památková péče a cestovní ruch.
hlasování č. 6

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

6. (42) RO č. 166/22 - poskytnutí finančního daru na převoz těla zemřelého na Covid-19,
schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že se jedná o náklady
na převoz zemřelého na COVID – 19.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 792/22/RK
RO č. 166/22 - poskytnutí finančního daru na převoz těla zemřelého na Covid-19, schválení
darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 166/22, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana,
snižují nespecifikované rezervy výdajů ukazatele Stav pandemické pohotovosti (COVID - 19)
a současně navyšují výdaje Finanční dar – náklady vypravitele na převoz zemřelého na COVID - 19,
v celkové výši 6.803 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru vypravitelce pohřbu
v celkové výši 6.803 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1914/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejné zakázky a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 166/22 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit darovací smlouvu hejtmanovi
k podpisu.
hlasování č. 7

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0

byl přijat

7. (56) Změna zřizovacích listin Zoo Liberec, příspěvkové organizace a Botanické zahrady
Liberec – LK, příspěvkové organizace
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Proběhla kráká diskuze týkající se souhrnného schvalování drobných darů do 50.000 Kč.
Bez dalších diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 793/22/RK
Změna zřizovacích listin Zoo Liberec, příspěvkové organizace a Botanické zahrady Liberec
– LK, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s úplným zněním zřizovací listiny Zoo Liberec, příspěvkové organizace, IČO 10973583,
se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, včetně přílohy č. 1;
kterým se upravuje vymezení majetku,
b) s úplným zněním zřizovací listiny Botanické zahrady Liberec – LK, příspěvkové organizace,
IČO 10973605, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
včetně přílohy č. 1; kterým se upravuje vymezení majetku
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 uvedených příspěvkových organizací
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
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hlasování č. 8

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

8. (57) RO č. 173/22 úprava kapitoly 913 07 příspěvkové organizace, úprava smluv
příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že se jedná o přesun
financí. Náklady vyplývající z Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého
kraje na léta 2021 – 2027. Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 2.275.000 Kč určené
na rozšíření pracovních pozic edukátor v kultuře u příspěvkových organizací – Krajská vědecká
knihovna v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Vlastivědné muzeum
a galerie v České Lípě a Muzeum Českého ráje v Turnově.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 794/22/RK
RO č. 173/22 úprava kapitoly 913 07 příspěvkové organizace, úprava smluv příspěvkových
organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 173/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 913 07 Příspěvkové
organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to bez vlivu na celkový objem
kapitoly následovně:
a) snižuje se dílčí ukazatel Finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku o částku
2.488.320 Kč,
b)
c)
d)
e)
f)

navyšuje se dílčí ukazatel Krajská vědecká knihovna v části na provoz o částku 455.000 Kč,
navyšuje se dílčí ukazatel Severočeské muzeum v Liberci v části na provoz o částku
455.000 Kč,
navyšuje se dílčí ukazatel Oblastní galerie Liberec v části na provoz o částku 455.000 Kč,
navyšuje se dílčí ukazatel Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě v části na provoz o částku
455.000 Kč,
navyšuje se dílčí ukazatel Muzeum Českého ráje v Turnově v části na provoz o částku
455.000 Kč,

navyšuje se dílčí ukazatel Botanická zahrada Liberec – LK v části na odpisy o částku
213.320 Kč,
rozhoduje
a) o úpravě výše provozního příspěvku na rok 2022 pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci,
příspěvkovou organizaci, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec, IČO 00083194, v tomto rozsahu změn:
g)

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč
ORG

1701

NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
Krajská vědecká
knihovna v Liberci,
příspěvková
organizace

Číslo smlouvy

OLP/2/2022

CELKEM
dle původní
smlouvy (Kč)

CELKEM
dle
Dodatku
(Kč)

na provoz

na odpisy

50 166 000

52 767 000

49 474 000

3 293 000

19

z toho

odvod
z investičníh
o fondu

2 746 000
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b)

o úpravě výše provozního příspěvku na rok 2022 pro Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvkovou organizaci, se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
1, IČO 00083232, v tomto rozsahu změn:
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč

ORG

1702

c)

NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
Severočeské muzeum
v Liberci, příspěvková
organizace

Číslo smlouvy

OLP/3/2022

odvod
z investičníh
o fondu

CELKEM
dle původní
smlouvy (Kč)

CELKEM
dle
Dodatku
(Kč)

na provoz

na odpisy

29 993 140

30 448 140

27 209 890

3 238 250

z toho

1 816 040

o úpravě výše provozního příspěvku na rok 2022 pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou
organizaci, se sídlem Masarykova 723/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
IČO 00083267, v tomto rozsahu změn:
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč

ORG

1703

d)

NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
Oblastní galerie
Liberec, příspěvková
organizace

Číslo smlouvy

OLP/4/2022

odvod
z investičníh
o fondu

CELKEM
dle původní
smlouvy (Kč)

CELKEM
dle
Dodatku
(Kč)

na provoz

na odpisy

25 359 690

29 194 690

26 721 910

2 472 780

z toho

476 650

o úpravě výše provozního příspěvku na rok 2022 pro Vlastivědné muzeum a galerii v České
Lípě, příspěvkovou organizaci, se sídlem náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa,
IČO 00360198, v tomto rozsahu změn:
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč

ORG

1704

e)

NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
Vlastivědné muzeum a
galerie v České Lípě,
příspěvková
organizace

Číslo smlouvy

OLP/5/2022

odvod
z investičníh
o fondu

CELKEM
dle původní
smlouvy (Kč)

CELKEM
dle
Dodatku
(Kč)

na provoz

na odpisy

21 651 360

22 106 360

21 547 720

558 640

z toho

476 360

o úpravě výše provozního příspěvku na rok 2022 pro Muzeum Českého ráje v Turnově,
příspěvkovou organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804,
v tomto rozsahu změn:
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč

ORG

1705

f)

NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
Muzeum Českého ráje
v Turnově,
příspěvková
organizace

Číslo smlouvy

OLP/6/2022

odvod
z investičníh
o fondu

CELKEM
dle původní
smlouvy (Kč)

CELKEM
dle
Dodatku
(Kč)

na provoz

na odpisy

18 021 180

18 476 180

17 835 000

641 180

z toho

242 830

o úpravě výše provozního příspěvku na rok 2022 pro Botanickou zahradu Liberec – LK,
příspěvkovou organizaci, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 1,
IČO 10973605, v tomto rozsahu změn:
ORG

Číslo smlouvy

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč
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NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

1707

Botanická zahrada
Liberec - LK,
příspěvková
organizace

OLP/8/2022

CELKEM
dle původní
smlouvy (Kč)

CELKEM
dle
Dodatku
(Kč)

na provoz

na odpisy

16 666 320

16 897 640

13 371 000

3 526 640

z toho

odvod
z investičníh
o fondu

3 295 330

schvaluje
dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu uzavřené mezi Libereckým krajem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit dodatky ke smlouvám o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
b) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
rozpočtové opatření č. 173/22 jako písemnou informaci.
hlasování č. 9

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

9. (98) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb zpracování
PD pro zoologickou zahradu – DNS“ Zoo Liberec, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Mgr. Šťastná dodala, že předmětem materiálu je schválení zahájení užšího řízení veřejné zakázky
„Zajištění služeb zpracování projektových dokumentací pro zoologickou zahraduů“. Z důvodu krátké
lhůty pro odeslání oznámení o zařazení do DNS, bude o zařazení dodavatele do DNS na základě
doporučení hodnotící komise rozhodovat zplnomocněná osoba. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 7.000.000 Kč.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 795/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb zpracování PD pro zoologickou
zahradu – DNS“ Zoo Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se zahájením dynamického nákupního systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb
zpracování projektových dokumentací pro zoologickou zahradu – DNS“, Zoo Liberec,
příspěvková organizace, kdy bude postupováno přiměřeně podle pravidel pro užší řízení,
v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
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2)

s textem „Zadávací dokumentace“

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky řediteli
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 07. 2022
hlasování č. 10
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

10. (106) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Prováděcí projektová dokumentace
na revitalizaci muzejního parku“ Severočeským muzeem v Liberci
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že se jedná o projekt
na revitalizaci muzejního parku. V roce 2019 Severočeské muzeum požádalo Národní památkový
ústav o doporučení renomovaného projektanta se zkušeností obnov historických zahrad a parků.
Došlo k navýšení nabídkové ceny, z toho důvodu je zakázka předložena ke schválení radě kraje.
Proběhla krátká diskuze týkající se výše investice a současného stavu parku.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 796/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Prováděcí projektová dokumentace na revitalizaci
muzejního parku“ Severočeským muzeem v Liberci
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Prováděcí projektová dokumentace na revitalizaci
muzejního parku“ Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, a to účastníku Ateliér
Krejčiříkovi, s.r.o., se sídlem P. Bezruče 182, 691 42 Valtice, IČO: 05291895, za nabídkovou cenu
495.867,77 Kč bez DPH, tj. 600.000 Kč vč. DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
odst. 3.2. VZMR PO Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
s odst. 11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 12. 07. 2022
hlasování č. 11
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

11. (58) ZR-RO č. 164/22 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity s finanční podporou
a rozhodnutí o poskytnutí dotace obci Roprachtice
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
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Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 797/22/RK
ZR-RO č. 164/22 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity s finanční podporou
a rozhodnutí o poskytnutí dotace obci Roprachtice
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 164/22, kterým se upravuje specifický ukazatel
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to snížením
specifického ukazatele „Podpora ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje“ o částku
10.000 Kč a zavedením specifického ukazatele „Sjezd rodáků a přátel obce u příležitosti
670 let od první písemné zmínky o obci, 100. výročí názvu obce a 100. výročí pomníku padlým“
s částkou 10.000, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2)

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Roprachtice, se sídlem
č. p. 144, 513 01 Roprachtice, IČ: 00276065, do výše 10.000 Kč,

3)

se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1291/2022 na projekt „Sjezd rodáků a přátel obce u příležitosti 670 let od první písemné
zmínky o obci, 100. výročí názvu obce a 100. výročí pomníku padlým“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a obcí Roprachtice, se sídlem č. p. 144, 513 01 Roprachtice,
IČ: 00276065

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. 164/22 a smlouvu č. OLP/1291/2022 o poskytnutí
dotace ke schválení,
2)

Termín: 31. 05. 2022
poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu k rozhodnutí.
hlasování č. 12

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

12. (59) ZR-RO č. 161/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z programu 2.7 Program na podporu činností mateřských center
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 798/22/RK
ZR-RO č. 161/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu 2.7 Program na podporu činností mateřských center
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 161/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 1.999.986 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských
center ve výši 1.999.986 Kč,
navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2. 7 – Program
na podporu činností mateřských center ve výši 1.999.986 Kč,
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských
center v úhrnné výši 1.999.986 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
b)

2.

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

1

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

2

05425824
Asociace Comeniana z.s., Liberec 5

Rodina v Centru
Podpora činností mateřských center v Libereckém kraji související s
provozováním základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřských center – měsíc - 12
244.000

30

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

26626357
Centrum Mateřídouška, z.s., Hejnice
Rodičem se nikdo nenarodí
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského a rodinného centra – měsíc - 12
243.964

30

24
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Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

73.189

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

3

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

4

1.1.2022 - 31.12.2022

70155097
Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., Turnov
Činnost Centra pro rodinu Náruč 2022
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
246.964

29,64

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

02479273
Centrum volného času Moštárna o.p.s., Hejnice
Rodinné centrum Loďka
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 10
243.964

30

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022
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Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

5

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

6

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

7

27050432
Jablíčko - centrum pro rodinu. z.s., Jablonec nad Nisou
Rodina základ (do) života 2022
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsic - 12
243.964

30

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

02864711
Jednota bratrská Vratislavice, Liberec 30
Rodinné centrum Mozaika
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajistění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
244.000

30

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

22836802
Klub malých Dubáčků, z.s., Dubá
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Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

Chceme být přátelským místem, kam se budete rádi se svými dětmi vracet 2022

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

8

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

9

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
243.964

30

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

22738657
Mateřské centrum Pumpkin z.s., Česká Lípa
Fénix
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřského centra - měsic - 9
139.194

30

41.758
1.1.2022 - 30.09.2022

87440270
Naděžda Hašlarová, Česká Lípa
Dětská herna KOKINO
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 9
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

243.964

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

10

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na

11

30

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

27004295
Rodina v centru, z.ú., Nový Bor
Preventivní aktivity na podporu rodiny
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
243.964

30

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

26555832
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK - RŮŽODOL, z.s., Liberec
RŮŽODOL FANDÍ RODINÁM
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 8
245.000

29,88
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nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

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

12

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

13

26533570
Rodinné centrum Maják, z.s., Tanvald
Maják pro rodinu 2022
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
244.000

30

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

22836730
Rodinný klub Motýlek, z.s., Hodkovice nad Mohelkou
Motýlek pro rodinu 2022
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
245.000

29,88

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022
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Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

14

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

15

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

16

46745815
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě, Chrastava
Rodinné centrum Domeček
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
244.000

30

73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

45599696
Oblastní charita Jilemnice, Jilemnice
Aktivity na podporu úplných a neúplných rodin s dětmi
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
zajištění činnosti mateřského centa - měsíc - 12
138.572

50

69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

07792051
Oříšek - pro život s hudbou z.ú., Bílá
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Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

Oříšek pro život s hudbou

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

17

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

18

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
138.572

50

69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

73635642
Sbor Jednoty bratrské v Semilech, Semily
Rodinné centrum Pohoda - dejme dětem svůj čas
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
140.253

49,41

69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

45598029
Sbor Jednoty bratrské v Turnově, Turnov
Společně s Deštníkem
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činnosti mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

140.000

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

19

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na

20

49,49

69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

22881735
Semínko země,z.s., Semily
S dětmi k přírodě blíž 2022
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
provoz mateřského centra - měsíc - 12
140.000

49,49

69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

27298132
studio beruška, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Podpora činnosti studia
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
138.572

50
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nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

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

21

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

22

27051854
Centrum pro rodinu M.E.D., z.s., Semily

Jedem s M.E.D.em
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
95.000

69,34

65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

22734228
Krok pro všechny generace z. s., Česká Lípa
Rodinné centrum Zahrádka
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
55.802

70

39.061
1.1.2022 - 31.12.2022
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Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

23

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

24

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

25

04339819
Lewandulka z. s., Liberec 14 - Ruprechtice
Mateřské centrum Lewandulka -spolu
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
102.094

64,52

65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

08751935
Mateřské cetrum Korálek,z.s., Hrádek nad Nisou
MC Korálek
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
94.102

70

65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

06274684
Monte spolek, Liberec
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Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

Mc Plamínek

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

26

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

27

Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
94.102

70

65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

04885031
Rodinné centrum Andílek z.s., Železný Brod
Rodina pod křídly Andílka III.
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
94.102

70

65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

04307267
Rodinné centrum Klubíčko, z.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou
Z pohádky do pohádky V.
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

36.229

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

28

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na

29

70

25.360
1.1.2022 - 31.12.2022

07368119
Rodinné centrum Slůně - Česká Lípa, z.s., Česká Lípa

Rodina pospolu III
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra. - měsíc - 12
93.625

70

65.537
1.1.2022 - 31.12.2022

26545136
Síť pro rodinu, z.s., Praha/Liberec
Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2022
Podpora činnosti mateřských center v Libereckém kraji související s
provozováním základních činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřských center - měsíc - 12
94.102

70
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nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

30
06504221
Spolek ruku v ruce Liberec, Liberec

Mc Artemiska
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
94.102

70

65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.7 Program na podporu činností mateřských center, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a shora uvedenými příjemci
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/22 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2. 7 Program na podporu činností mateřských center ke schválení,
Termín: 31. 05. 2022
2. poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
3.

hlasování č. 13

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

13. (60) Žádost o změnu projektu z programu 2.5 Dotačního fondu LK – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel – Papyrea, z. s.
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Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o žádost o změnu v projektu,
a to zrušení závazného parametru, skartovačka na látku a změnu závazného parametru dřevěný rám
na papírenské síto, na nový dřevěný rám na papírenské síto, celkem 2 ks. V rámci projektu měl
příjemce dotace pořídit od lokálního výrobce skartovačku na látku, ten bohužel není schopen tento
výrobek dodat v provozuschopném stavu. Žádosti bylo vyhověno.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 799/22/RK
Žádost o změnu projektu z programu 2.5 Dotačního fondu LK – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel – Papyrea, z. s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Papyrea, z.s., se sídlem Zdislava 87, 463 53 Zdislava, IČ: 22901884, o zrušení
a změnu závazného parametru projektu „Ruční papírna Zdislava“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 397/21/ZK ze dne 21. 9. 2021,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3428/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi Papyrea, z. s., se sídlem Zdislava 87, 463 53 Zdislava,
IČ: 22901884, a Libereckým krajem, jehož předmětem je zrušení závazného parametru „skartovačka
na látku – ks - 1“ a změna původního parametru „dřevěný rám na papírenské síto – ks - 1“ na nový
„dřevěný rám na papírenské síto – ks - 2“ u projektu „Ruční papírna Zdislava“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a ke schválení.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 14
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

14. (61) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se nově jmenovaného.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 800/22/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady
Rada kraje, v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn,
bere na vědomí
odstoupení Bronislava Kalvody,
z funkce člena
dozorčí rady obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.,
ke dni 17. 5. 2022,
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jmenuje
Miroslava Kocka,
do dozorčí rady
obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem
U Jezu 525, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn, jako zástupce kraje s účinností od 18. 5. 2022,
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje spol. s r.o., pro Miroslava Kocka
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit doručení výpisu z usnesení rady
kraje Ing. Petru Dobrovskému, jednateli obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., a dozorčí radě obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Termín: 17. 06. 2022
hlasování č. 15
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

15. (62) Zahájení VZMR „Vybavení pro uložení sbírkových předmětů, zařízení a vybavení
konzervátorské dílny a digitálního pracoviště (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 801/22/RK
Zahájení VZMR „Vybavení pro uložení sbírkových předmětů, zařízení a vybavení
konzervátorské dílny a digitálního pracoviště (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení pro uložení sbírkových
předmětů, zařízení a vybavení konzervátorské dílny a digitálního pracoviště (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
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: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
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Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Mgr. Anna Baldová, vedoucí oddělení služeb Severočeského muzea v Liberci,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/1858/2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle směrnice
č. 1/2021.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 16
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

16. (63) Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že v září 2021 bylo vyhlášeno zadávací
řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo obdrženo 7 nabídek, které byly předány komisi
k posouzení a hodnocení. Na jednání hodnotící komise bylo rozhodnuto o výběru dodavatele BAK
stavební společnost a.s., ten však oznámil, že vzhledem k neočekávaným a nepředvídatelným
okolnostem v souvislosti se situací na Ukrajině, není schopen realizovat zakázku v nabízené ceně.
Došlo k navýšení rezervy na 15 % z důvodu aktuální tržní situace. Uvedl, že by se mohlo přihlásit
více dodavatelů do výběrového řízení.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 802/22/RK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“, z původní částky 164.194.115 Kč na novou částku do výše
206.595.293 Kč a jeho rozložením v letech 2022 až 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit změnu závazku
předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“, zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 17
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

40

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
17. (64) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace dolního
centra Liberce a Parkovací dům“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se dotací.
M. Půta požádal Mgr. Ottu o zaslání dopisu ministru pro místní rozvoj s upozorněním na možný
problém.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 803/22/RK
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“
Rada kraje po projednání
schvaluje
registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“, registrační číslo projektu CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801, vydaným
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,
IČ 66002222, na základě, kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu do výše 84.753.923,22 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit řízení projektu v souladu
s příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2023
hlasování č. 18
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

18. (65) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „DD Velké Hamry
– pořízení automobilu“ a „Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. - pořízení
automobilu“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 804/22/RK
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „DD Velké Hamry – pořízení
automobilu“ a „Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. - pořízení automobilu“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „DD Velké Hamry – pořízení
automobilu“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016844, vydaným
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1,
IČ 66002222, na základě, kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu do výše 1.252.289,88 Kč,
2) registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Domov a Centrum denních služeb
Jablonec
n.
N.
pořízení
automobilu“,
registrační
číslo
projektu
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CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017124, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, na základě, kterého bude
Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do výše
1.315.260,72 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci obou projektů
v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 30. 06. 2023
hlasování č. 19
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

19. (66) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ke 2 projektům Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 805/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ke 2 projektům Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny
ZZS
LK
v
Liberci
na
letišti“,
registrační
číslo
projektu
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016278, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se snižuje počet etap
ze dvou na jednu,
2. rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „ZZS LK – Pořízení vozidla HART
a videolaryngoskopů“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016254,
vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6,
110 15 Praha 1, IČ 66002222, na základě, kterého se mění termín ukončení závěrečné etapy
projektu, a to z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci obou projektů
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 30. 04. 2023
hlasování č. 20
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

20. (67) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení automobilu – Domov
důchodců Velké Hamry, p. o.“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Představil ve stručnosti obdrženou nabídku.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 806/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení automobilu – Domov důchodců
Velké Hamry, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení automobilu – Domov důchodců Velké Hamry, p. o.“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka AUTOHOFI, společnost s ručením omezeným, IČO 49902253, se sídlem
Československé armády 71/44, 466 05 Jablonec nad Nisou za nabídkovou cenu 815.289 Kč bez DPH,
tj. 986.500 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/527/2022 mezi Libereckým krajem a společností AUTOHOFI, společnost
s ručením omezeným, IČO 49902253, se sídlem Československé armády 71/44, 466 05 Jablonec
nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 21
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

21. (68) RO č. 176/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU a změny v projektu
v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že došlo ke změně žadatele z důvodu
úmrtí. Dojde i ke změně zdroje vytápění, nový žadatel požádal o tepelné čerpadlo.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 807/22/RK
RO č. 176/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU a změny v projektu v rámci
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 176/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 72.529,67 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“
v úhrnné výši 72.529,67 Kč na základě odstoupení jednoho příjemce od realizace projektu
a zbylých prostředků z vyúčtování čtyřech již zrealizovaných projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 72.529,67 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“,
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bere na vědomí
1) žádost o změnu projektu reg. č. 2202 ze dne 4. 5. 2022, a to z důvodu změny vlastníka
nemovitosti,
2) žádost o změnu projektu reg. č. 2666 ze dne 30. 3. 2022, a to z důvodu změny zdroje vytápění,
schvaluje
1) změnu v osobě žadatele zařazeného v zásobníku projektů na základě usnesení č. 674/21/RK
ze dne 20. 4. 2021 na žadatele, který se z důvodu úmrtí původního žadatele stal vlastníkem
předmětné nemovitosti, takto:
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

2)

2202

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

změnu zdroje vytápění a podílu na celkových výdajích u žadatele zařazeného v zásobníku
projektů na základě usnesení č. 1420/21/RK ze dne 7. 9. 2021 takto:

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

2666

Tepelné čerpadlo
95000 Kč
80 %
31.05.2021 - 28.11.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup
při administraci změny u předložených projektů,
Termín: 31. 05. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 176/22 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 22
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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22. (69) Vyhlášení programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se toho, kdo může dotaci podat a získat.
Mgr. Otta vysvětlil kritéria.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 808/22/RK
Vyhlášení programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ z 1. výzvy
„Programu Životního prostředí 2021 – 2027“, s předpokládaným objemem alokace určené k rozdělení
ve výši 108.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání a ke schválení Vyhlášení a podmínky programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji IV“, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 23
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

23. (101) RO č. 171/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 809/22/RK
RO č. 171/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 171/22, 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 332.500 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 332.500 Kč, na základě nevyplacení dotace jednomu příjemci
a odstoupení dvou příjemců od realizace projektu,
2)

zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 85.000 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“,
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zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 247.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 247.500 Kč
níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
3)

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

2201

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

2202

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
20.02.2021 - 20.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat
dle schváleného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace,
Termín: 15. 06. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 171/22
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 24

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

24. (111) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení
videolaryngoskopů pro výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Ve stručnosti popsal všechny nabídky.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 810/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení videolaryngoskopů
pro výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
1. vyloučení účastníka ALWIL Medical s.r.o., IČO 43227791, se sídlem V Podhájí 776/30,
400 01 Ústí nad Labem, analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Pořízení videolaryngoskopů pro výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci
v setkávacím systému“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (předložené technické
a funkční parametry nesplňují zadávací podmínky),
2. vyloučení účastníka GPS Praha, spol. s r.o., IČO 60491256, se sídlem Malešická 20,
130 00 Praha 3, analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Pořízení videolaryngoskopů pro výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci
v setkávacím systému“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (překročení maximální
nepřekročitelné ceny),
3. o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení videolaryngoskopů
pro výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému“, v souladu se Směrnicí
RK č. 1/2021, a to účastníka Medtronic Czechia s.r.o., IČO 64583562, se sídlem Prosecká
852/66, 190 00 Praha 9, za nabídkovou cenu 725.750 Kč bez DPH, 878.157,50 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/997/2022 mezi Libereckým krajem a společností Medtronic Czechia s.r.o.,
IČO 64583562, se sídlem Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle Směrnice
č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 25
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Sviták.
25. (110) Zahraniční pracovní cesta č. 21/2022
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 811/22/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 21/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Mgr. Jiřího Ulvra, člena Rady Libereckého kraje, v termínu
16. - 19. 6. 2022 na Slovensko. Důvodem je účast na studijní cestě s pracovníky odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů Libereckého kraje a výměna zkušeností s čerpáním finančních
prostředků z EU.
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hlasování č. 26

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

26. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 812/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 385/20/RK, 1325/20/RK, 1569/20/RK, 216/VI/20/RK,
218/VI/20/RK, 230/VI/20/RK, 33/21/RK, 34/21/RK, 180/21/RK, 185/21/RK, 356/21/RK,
357/21/RK, 358/21/RK, 365/21/RK, 366/21/RK, 369/21/RK, 563/21/RK, 565/21/RK, 566/21/RK,
567/21/RK, 570/21/RK, 571/21/RK, 573/21/RK, 575/21/RK, 748/21/RK, 750/21/RK, 751/21/RK,
753/21/RK, 754/21/RK, 757/21/RK, 850/21/RK, 961/21/RK, 966/21/RK, 970/21/RK, 971/21/RK,
1049/21/RK, 1050/21/RK, 1168/21/RK, 1169/21/RK, 1226/21/RK, 1227/21/RK, 1228/21/RK,
1230/21/RK, 1271/21/RK, 1313/21/RK, 1315/21/RK, 1316/21/RK, 1320/21/RK, 1321/21/RK,
1322/21/RK, 1323/21/RK, 1514/21/RK, 1515/21/RK, 1634/21/RK, 1643/21/RK, 1644/21/RK,
1717/21/RK, 1718/21/RK, 1929/21/RK, 2020/21/RK, 54/22/RK, 197/22/RK, 222/22/RK,
223/22/RK, 263/22/RK, 272/22/RK, 273/22/RK, 274/22/RK, 275/22/RK, 279/22/RK, 295/22/mRK,
335/22/RK, 382/22/RK, 385/22/RK, 422/22/RK, 432/22/RK, 440/22/RK, 441/22/RK, 447/22/RK,
455/22/RK, 477/22/RK, 478/22/RK, 483/22/RK, 484/22/RK, 485/22/RK, 486/22/RK, 500/22/RK,
502/22/RK, 503/22/RK, 505/22/RK, 519/22/RK, 520/22/RK, 522/22/RK, 525/22/RK, 531/22/RK,
532/22/RK, 544/22/RK, 557/22/RK, 564/22/RK, 565/22/RK, 566/22/RK, 568/22/RK, 599/22/RK,
601/22/RK, 604/22/RK, 606/22/RK, 608/22/RK, 611/22/RK, 614/22/RK, 615/22/RK, 628/22/RK,
646/22/RK, 655/22/RK, 659/22/RK, 660/22/RK, 662/22/RK, 663/22/RK, 669/22/RK, 670/22/RK,
671/22/RK, 689/22/RK, 694/22/mRK, 701/22/RK, 732/22/RK, 733/22/RK, 734/22/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 642/17/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 1054/17/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 1103/18/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 2154/18/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 171/19/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 674/19/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 1532/19/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 1798/19/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 2029/19/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 1043/20/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 1567/20/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 187/21/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
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- 188/21/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 1314/21/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 1711/21/RK ad 1) z 30. 4. 2022 na 31. 7. 2022,
- 2035/21/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 2036/21/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 2099/21/RK z 3. 5. 2022 na 31. 7. 2022,
- 40/22/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 44/22/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 45/22/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 4. 2023,
- 493/22/mRK z 30. 4. 2022 na 30. 6. 2022,
- 508/22/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 6. 2022,
- 600/22/RK z 30. 4. 2022 na 31. 5. 2022,
- 658/22/RK z 30. 4. 2022 na 31. 5. 2022.
hlasování č. 27
pro
7
proti

0

zdržel se

0

byl přijat

27. (4) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 4. 2022 do 6. 5. 2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 813/22/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 4. 2022 do 6. 5. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 9. 4. 2022 do 6. 5. 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje Zprávu o činnosti rady kraje za období
od 9. 4. 2022 do 6. 5. 2022.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 28
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

28. (5) RO č. 172/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, vrácení neinvestiční účelové dotace
z titulu neuskutečnění akce
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že důvodem neuskutečnění akce byl
nedostatečný počet účastníků.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 814/22/RK
RO č. 172/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, vrácení neinvestiční účelové dotace z titulu
neuskutečnění akce
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
vrácení neinvestiční účelové dotace z titulu neuskutečnění akce Český kynologický svaz ZKO
Liberec – Pavlovice – 219 ve výši 10.000 Kč, která byla schválena Smlouvou o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/763/2022, usnesením č. 503/22/RK,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 172/22, kterým se upravují výdaje u vybraných dílčích ukazatelů v kapitole
917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, a to tak, že se snižuje ukazatel Český kynologický svaz
ZKO Liberec – Pavlovice – 219 o 10.000 Kč a navyšuje se nerozepsaná část ukazatele ostatní
neinvestiční transfery – individuální záštity s finanční podporou o 10.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 172/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 29
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

29. (6) ZR–RO č. 174/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Chýle dodal, že částka je stejná jako v loňském roce. U 6 předložených žádostí nebyly dodrženy
podmínky uvedené ve vyhlášeném programu. Celkem splnilo podmínky vyhlášeného programu
165 podaných žádostí a tyto žádosti byly podrobeny dalšímu hodnocení.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 815/22/RK
ZR–RO č. 174/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.1
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 174/22, kterým se upravují
specifické ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana,
v úhrnné výši 14.022.865,51 Kč, a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti
podpory Požární ochrana a prevence kriminality, programu č. 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje a současně zavedením, navýšením
specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v rámci programu
č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje v úhrnném objemu do výše 14.022.865,51 Kč, níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekt:
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Žadatel

IČO /
sídlo

Název
projektu

1

00262277 /
Albrechtic
Výměna
ev
oken a
Obec
Jizerských vjezdových
Albrechti
horách
vrat v
ce v
226, 46843 objektu č.p.
Jizerskýc
Albrechtic 24 - garáže
h horách
ev
hasičské
Jizerských zbrojnice
horách

2

00275590 /
Benešov u
Obec
Semi 125,
Benešov
51206
u Semil
Benešov u
Semil

3

00275590 /
Benešov u
Výměna
Obec
Semil 125, oken a dveří
Benešov
51206
požární
u Semil
Benešov u zbrojnice
Semil

Pořízení,
obnova a
doplnění
vybavení
JPO
Benešov u
Semil

Účel projektu

Výměnou
stávajících oken a
vrat do garáže
chce obec zamezit
tepelným ztrátám.
Náklady na
vytápění prostoru
na teplotu
vhodnou pro
možnost oprav
hasičské výzbroje
jsou neúměrné, v
zimních mrazech
není vůbec možné
dosáhnout
teplotního
komfortu.
Pořízení a obnova
věcných
prostředků požární
ochrany , které
jsou povinnou
výbavou každého
člena výjezdu.
Vybavení je
určeno pro JPO
Benešov u Semil,
která je zařazena v
JPO III.
Výměna oken a
dveří požární
zbrojnice čp. 46 ve
vlastnictví obce
Benešov u Semil.
Současná okna i
dveře jsou ve
špatném stavu.
Výměnou oken
dojde především
ke snížení
energetické
náročnosti
budovy.
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Parametry
projektu

Výše
dotace v
Kč

Podíl
na
celkov
ých
výdajíc
hv%

výměna
oken - 5
ks, výměna
130 000,00
výjezdovýc
h vrat - 1
ks

56,52

zásahový
oblek
Tiger plus
ELITE - 2
ks, přilba
MSA
F1XF Gold
- 3 ks

50 000,00

57,97

výměna
oken a
dveří na
180 000,00
budově čp.
46 - 1 ks

56,25
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4

5

6

Pořízení
U6a - pořízení,
vybavení obnova, doplnění a
JSDH
opravy věcných
podlahové
00275611 / Bozkov pro prostředků požární
rošty - 32
Obec
Bozkov
potřeby
ochrany,
ks,
Bozkov 270, 51213 předurčenos
ochranných
křovinořez
Bozkov
ti na
prostředků a
- 1 ks
Ochranu
úprava úložných
obyvatelstv
prostor mobilní
a
požární techniky
baterie na
přilby
včetně
držáků - 4
ks,
U2) Pořízení,
výstražná
Nákup
00275611 /
obnova, doplnění a
vesta
ochranných
Obec
Bozkov
opravy osobních
hasiči - 4
prostředků
Bozkov 270, 51213
ochranných
ks,
JSDH
Bozkov
prostředků požární záchranářs
Bozkov
ochrany
ké
rukavice 4 ks, lehká
zásahová
přilba - 4
ks
zásahová
obuv
protipořezo
vá - 2 ks,
zásahový
kabát
jednovrstv
ý - 2 ks,
Doplnění a
00275620 /
Obnova a doplnění zásahové
obnova
Bradlecká
osobních
kalhoty
Obec
osobních
Lhota 74,
ochranných
jednovrstv
Bradleck
ochranných
50713
prostředků požární é - 2 ks,
á Lhota
prostředků
Bradlecká
ochrany členů
zásahové
požární
Lhota
JSDHO
rukavice ochrany
2 ks,
zásahová
helma - 3
ks, svítilna
na přilbu 4 ks, držák
na svítilnu
- 3 ks

52

36 232,00

70,00

21 480,00

60,00

30 565,62

49,22
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7

8

9

10

zásahové
obleky - 2
ks, nášivky
na kabáty hasiči
Brniště - 2
ks, přilby 2 ks,
Pořízení nových svítilny - 2
zásahových obleků ks, držák
00260401 /
JSDH
a příslušenství,
svítilny na
Obec
Brniště
Brniště potřebných pro
přilbu - 2
40 129,00
Brniště 102, 47129 zásahové
výjezdy požární
ks,
Brniště
obleky
jednotky SDH
samolepky
Brniště.
reflexní na
přilbu - 2
ks, obuv
DEMON
FIRE - 2
ks,
zásahové
rukavice 2 ks
Pořízení nového
přívěs
Přívěs
povodňového
00260401 /
povodňový
povodňový
přívěsu se
Obec
Brniště
se
se
skříňovou
100 000,00
Brniště 102, 47129
skříňovou
skříňovou
nástavbou pro
Brniště
nástavbou
nástavbou
potřeby JSDH
- 1 ks
Brniště.
zásahové
boty - 4 ks,
00262692 /
Obnova
Ochranné
zásahový
BULOVK
ochranných
prostředky
oděv
Obec
A 101,
prostředků pro
JPO v
komplet - 4 33 300,00
Bulovka
46401
výjezdovou
JSDH
ks,
BULOVK
jednotku JPO V
Bulovka
rukavice
A
JSDH Bulovka.
zásahové 4 ks
sunit IV
FK-lehký
Město Cvikov
protichemi
00260410 /
Nákup
chce vybavit své cký oblek Náměstí
věcných
výjezdové
4 ks, grip
Město
Osvobozen prostředků
jednotky
neoprenov 33 196,80
Cvikov
í 63, 47154
požární
kvalitními
é rukavice
Cvikov
ochrany
ochrannými
- 4 ks, lars
prostředky
kukla - 4
ks, surfer
boty - 4 ks

53

49,00

18,54

45,00

70,00

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022

11

12

13

14

Nákup
věcných
prostředků
požární
ochrany

Město Cvikov
chce vybavit své
výjezdové
jednotky
kvalitními
radiostanicemi.

Město
Cvikov

00260410 /
Náměstí
Osvobozen
í 63, 47154
Cvikov

Město
Česká
Lípa

Pořízení, obnova,
doplnění a opravy
věcných
prostředků požární
ochrany JSDHO
Podpora
Stará Lípa - Česká
00260428 /
činnosti
Lípa, které jsou
nám. T. G.
JPO II/1
uvedeny v
Masaryka
JSDHO
Nařízení
1, 47001
Stará Lípa - Libereckého kraje
Česká Lípa
Česká Lípa
č. 1/2021 a v
operativní
dokumentaci
Požárního
poplachového
plánu.

Obec
Čistá u
Horek

Obec
Dalešice

00275662 /
Čistá u
Výstroj pro
Horek 152,
JSDHO
51235
Čistá u
Čistá u
Horek
Horek

43256201 /
Dalešice
67, 46802
Dalešice

Oprava
vnitřních
omítek v
objektu
hasičské
zbrojnice

ruční
radiostanic
e TPH 900
- 2 ks,
51 106,00
nabíječka
stolní TPH
900 - 2ks
motorová
řetězová
pila STIHL
MS 881 - 1
ks,
vyprošťova
cí nástroj nůžky S 50
Weber - 1
ks, člun
160 000,00
GUMOTE
X
Colorado 1 ks,
Dýchací
technika
Drager
PSS Aiross
Active
SCS - 4 ks

Pořízení osobních
ochranných
prostředků - čtyř
zásahová
kusů zásahových
přilba s
přileb s
integrovan
integrovanou
ou
svítilnou a čtyř
svítilnou kusů zásahových
4 ks,
rukavic z důvodu
zásahové
postupné výměny
rukavice ochranných
4 ks
prostředků v
JSDHO Čistá u
Horek
U6 f) - opravy,
úpravy a výstavba
objektů (hasičské
oprava
zbrojnice, garáž)
vnitřních
sloužících k
omítek - 79
zabezpečení
m2
činnosti jednotky
sboru
dobrovolných

54

59,35

47,38

36 540,00

60,00

31 850,00

29,96
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hasičů obce s
výjimkou akcí
realizovaných se
státní dotací.

15

16

17

18

19

Obec
Dalešice

43256201 /
Dalešice
67, 46802
Dalešice

Město
Desná

00262307 /
Krkonošsk
á 318,
46861
Desná

Město
Desná

00262307 /
Krkonošsk
á 318,
46861
Desná

U6 e) - pořízení,
obnova, doplnění a
opravy věcných
prostředků požární
oprava
ochrany mimo
spojky - 1
prostředků
ks,
Oprava
uvedených výše a
ochranna
zásahového opravy cisternové
podvozku dopravního
automobilové
1 ks,
automobilu stříkačky vyrobené
oprava
v roce 1984 a
výfuku - 1
letech předchozích
ks
nebo dopravního
automobilu bez
omezení roku
výroby
rukavice
zásahové Nákup
U2) Doplnění a
3 ks, boty
osobních
výměna osobních zásahové ochranných
ochranných
3 ks,
prostředků
prostředků.
zásahový
oblek - 2
ks
přenosný
monitor s
pěnotvorno
Nákup
U6c) Doplnění
u tryskou věcných
věcných
1 ks,
prostředků
prostředků
hadice - 6
požární
výjezdové
ks, LED
ochrany
jednotky.
reflektor se
stativem 1 ks

00262307 /
Nákup
suchý
Krkonošsk
U6a) Nákup
Město
prostředků
oblek pro
á 318,
suchých obleků
Desná
pro práci na
práci na
46861
pro práci na vodě.
vodě
vodě - 2 ks
Desná
U6)e) oprava
odpružení
00831468 /
Obec
Oprava
dopravního
podvozku Dětřichv 2,
Dětřicho
dopravního
automobilu bez
1 sada,
46401
v
automobilu
omezení roku
disk na
Dětřichov
výroby
kola - 5 ks,

55

15 000,00

29,99

33 000,00

60,00

56 400,00

60,00

42 000,00

70,00

57 600,00

60,00
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pneumatik
y - 5 ks

20

21

U2) Pořízení,
obnova, doplnění
osobních
ochranných
00831468 /
prostředků požární
Obec
Nákup
Dětřichov
ochrany
Dětřicho
ochranných
2, 46401
(jednovrstvé a
v
prostředků
Dětřichov
vícevrstvé
zásahové obleky,
zásahové boty,
zásahové přilby,
svítilny.

Obec
Dlouhý
Most

zásahový
oděv komplet - 4
ks, přilba 4 ks,
100 000,00
svítilna - 4
ks,
zásahová
obuv - 4ks

motorová
pila - 1 ks,
krtek
kanálový
C52 - 1 ks,
klíč UNI
TWINKE
Y - 1 ks,
klíč k
nadzemní
mu
Pořízení
hydrantu
46744941 / věcných
Pořízení věcných
typ B - 1
Dlouhý
prostředků
prostředků požární ks, klíč k
Most 193,
požární
ochrany - pořízení nadzemní
46312
ochrany pro
nového vybavení
mu
Dlouhý
SDH
pro jednotku
hydrantu Most
Dlouhý
1 ks,
Most
protipořezo
vé návleky
- 1 ks,
ochranná
přilba pro
práci v lese
- 1 ks,
hydrantový
nástavec
kulový - 1
ks

56

17 650,00

52,63

59,83
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22

23

Město
Doksy

00260444 /
Náměstí
republiky
193, 47201
Doksy

00262781 /
Nám,. T.
Město
Masaryka
Frýdlant
37, 46401
Frýdlant

U6f - kovová
garáž se 2ks
dvoukřídlých vrat
pro parkování
velitelského
1.1 automobilu a
Podpora
montovaná
motorového člun
jednotek
kovová
na přívěsu
požární
garáž 6x6
zařazených k
ochrany
m pro
zajištění činnosti
obcí
techniku jednotky sboru
Libereckého
1 ks
dobrovolných
kraje
hasičů obce na
základě její
předurčenosti
(nákup a montáž
na beton. plochu)
Kovový
sběrač
sorbentů s
teleskopick
ou násadou
- 2 ks,
Plastový
sud s
uzavírateln
ým víkem
o objemu
60 l - 3 ks,
Detektor
Pořízení a
plynů a par
doplnění
Pořízení, obnova,
v
věcných
doplnění věcných provedení
prostředků
prostředků PO
Ex se 4
PO,
jednotky SDH
senzory
Frýdlant
obce
(0₂, CO,
(U6a)
H₂S, LEL výbušné
plyny) - 1
ks,
Detektor
(amoniak Čpavek)B
W
GasAlert
Extreme
NH3 - 1
ks,
Motorová
pila

57

41 000,00

49,17

58 000,00

50,00
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Pořízení a
doplnění
věcných
prostředků
PO v
souvislosti s
DN,
Frýdlant
(U3)

Pořízení a
doplnění věcných
prostředků požární
ochrany jednotek
předurčených pro
likvidaci následků
dopravních nehod.

24

00262781 /
Nám. T. G.
Město
Masaryka
Frýdlant
37, 46401
Frýdlant

25

Obnova a doplnění
osobních
ochranných
Pořízení a
prostředků požární
00262781 /
obnova
ochrany z důvodu
Nám. T. G. ochranných
Město
ztráty funkčnosti a
Masaryka prostředků
Frýdlant
opotřebení
37, 46401
PO,
stávající výstroje
Frýdlant
Frýdlant
JSDH obce.
(U2)
Nákup ochranných
prostředků bude
realizován pro dvě

58

řetězová
Stihl MS
661- 1 ks,
Integrální
dřevorubec
ká přilba 2 ks,
Protipořez
ové
kalhoty s
náprsenkou
včetně
blůzy - 2
ks
nástroj na
řezání
lepených
skel
vozidel - 1
ks,
ochranné
deky s
magnety 1 sada,
nouzová
zástrčka EMERGE
NCY
PLUG - 1
ks, sada
zábleskový
ch světel
synchronní
(6 ks) - 1
sada, clona
nehodová
mobilní - 1
ks
rukavice
zásahové 8 párů,
ochranná
kukla - 8
ks, - obuv
zásahová 4 páry,
přilba
zásahová 2 ks,
zásahový

31 000,00

50,00

99 400,00

50,00
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výjezdová
oblek
družstva (Frýdlant vícevrstvý
a Frýdlant –
- komplet Větrov).
4 kpl

26

27

Obnova, doplnění
osobních
ochranných
00262790 /
Nákup
zásahový
Obec
prostředků požární
Habartice ochranných
třívrstvý
Habartic
ochrany - nákup
191, 46373 prostředků
komplet - 2
e
kompletních
Habartice
PO
ks
třívrstvých
zásahových
obleků.
pracovní
stejnokroj
PS II - 6
ks, lehká
obuv v
černé
barvě - 6
ks,
pláštěnka
pro hasiče
- 6 ks,
žebřík
záchranářs
ký
Zjištění
hliníkový
Nákup
dovybavení
čtyřdílný 00275689 / vybavení
výjezdové
1 ks,
Obec Loukov 61, jednotky
jednotky obce,
kempingov
Háje nad
51301
předurčené
která je
á svítilna Jizerou
Háje nad pro ochranu
předurčena pro
3 ks, pivní
Jizerou
obyvatel - ochranu obyvatel,
set (stůl +
3. etapa
dle požadavků
2 lavice) HZS LK
5 ks,
mikrovlnná
trouba - 1
ks, varný
termos 10 l
- 2 ks,
kompresor
ová
autochladn
ička - 1 ks,
tablet s
mobilním
datovým
připojením

59

15 000,00

41,35

78 000,00

69,30

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
- 1 ks,
stojan na
odpadkové
pytle - 2 ks

28

00262803 /
Město
Nádražní
Hejnice 521, 46362
Hejnice

29

Město
Hejnice

30

00672068 /
Obec
Heřmanice
Heřmani
2, 46401
ce
Frýdlant

00262803 /
Nádražní
521, 46362
Hejnice

Pořízení
vybavení
pro JSDH
Hejnice tlakové
lahve k
dýchacím
přístrojům

Zajištění pořízení
tlakových lahví k
dýchacím
tlaková
přístrojům
lahev
16 400,00
zasahujících členů Dräeger - 4
JSDH Hejnice u
ks
mimořádných
událostí.
motorová
pila velká Zajištění pořízení 1 ks, přilba
strojového a
ochranná Pořízení
osobního vybavení
2 ks,
vybavení
zasahující
protipořezo
pro JSDH
předurčené
vé návleky
Hejnice jednotky JSDH
- 4 ks,
prostředky
32 204,85
Hejnice u
protipořezo
na likvidaci
mimořádných
vé
následků
událostí v
rukavice větrných
souvislosti s
4 ks,
kalamit
větrnými škodami kombinova
a kalamitami.
ný kanystr
na PHM 1 ks
vícevrstvý
zásahový
oblek - 4
ks,
zásahové
boty - 4 ks,
zásahové
rukavice Doplnění osobních
Nákup
4 ks,
ochranných
osobních
zásahové
prostředků pro
100 000,00
ochranných
přilby - 4
nové členy
prostředků
ks,
jednotky
zásahové
vesty dle
vyhlášky 4 ks,
osobní
svítilny na
přilbu - 4
ks

60

49,70

49,93

56,72
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00262820 /
nám.
Město
T.G.Masar
Hodkovi
yka 1,
ce nad
46342
Mohelko
Hodkovice
u
nad
Mohelkou

32

00262820 /
nám.
Město
T.G.Masar
Hodkovi
yka 1,
ce nad
46342
Mohelko
Hodkovice
u
nad
Mohelkou

Osobní
ochranné
prostředky

Zvýšení
akceschopnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů v
Hodkovicích nad
Mohelkou

Věcné
prostředky
požární
ochrany

Zvýšení
akceschopnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů v
Hodkovicích nad
Mohelkou

33

Město
Hrádek
nad
Nisou

00262854 /
Obnova
Horní
zásahových
náměstí 73, obleků pro
46334
JSDHO
Hrádek
Hrádek nad
nad Nisou
Nisou

34

Město
Hrádek
nad
Nisou

00262854 / Pořízení
Horní
pneumatik
náměstí 73, na PKN-S3
46334
pro JSDHO
Hrádek
Hrádek nad
nad Nisou
Nisou

Obec
Hrubá
Skála

00275751 /
Doubravic
Nákup
e 37,
ochranných
51101
prostředků
Hrubá
PO
Skála

35

zásahový
oděv Deva
Patriot - 4
ks, přilba
Gallet - 4
ks, obuv
Haix
Nomex - 4
ks,
výstražné
vesty - 4
ks, osobní
svítilna - 4
ks
detektor
plynu - 1
ks, páčidlo
pevná
čelist - 1
ks, páčidlo
střižná
čelist - 1
ks, hasicí
přístroj na
auta s el.
pohonem 2 ks

Výdaje spojené s
pokračující
obnovou osobních
ochranných
zásahové
prostředků
obleky - 8
(zásahových
ks
obleků) požární
ochrany pro
JSDHO Hrádek
nad Nisou.
Pořízení
náhradních dílů
pro obnovu
pneumatik
požární techniky
a - 4 ks
(PKN-S3
Mercedes Actros
4148).
Zlepšení ochrany zásahový
zdraví členů
oblek jednotky JPO III. komplet - 1
obce. Nákup 1ks
ks,
nového
ochranná
zásahového oděvu kukla - 4

61

94 658,40

60,00

42 586,33

69,98

94 815,60

50,00

28 572,00

50,00

25 050,00

50,00
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36

Obec
Chotyně

00672033 /
- 163,
Nafukovací
46334
člun a vlek
Chotyně

00275760 /
Nákup
Obec
Chuchelna ochranných
37 Chucheln
296, 51301 prostředků
a
Chuchelna
PO

38

00275778 /
Město
Jablonec
Jablonec nad Jizerou
nad
277, 51243
Jizerou
Jablonec
nad Jizerou

Pořízení
věcných
prostředků
pro JPO
předurčenou
pro zásahy
v souvislosti
s úniky
ropných
produktů na
vodním
toku.

- komplet, nákup
ks,
2ks zásahových
zásahová
bot, 4ks
obuv - 2
zásahových
ks,
rukavic, 2ks
zásahové
polohovacích
rukavice opasků a 6ks
4 ks,
ochranných kukel. polohovací
opasky - 2
ks
Nafukovací člun,
který využili
člun
hasiči při různých
nafukovací
povodních, je z
Allroundm
roku 2007. V
arin Poker
současné době již
430 Heavy
je třeba zakoupit
Duty - 1
člun nový a
ks, vlek - 1
zároveň vlek, na
ks
kterém se bude
člun přesouvat.
zásahový
oblek
BUSHFIR
U2) Pořízení,
E - 4 ks,
obnova a doplnění
zásahové
a oprava osobních
rukavice ochranných
4 ks,
prostředků požární
zásahová
ochrany.
obuv
Demon fire
- 4 ks
člun - 1 ks,
házecí
pytlík - 4
ks,
U6a) Nákup
podvozek
nezbytného
pro člun vybavení pro
1 ks, vesta
jednotku SDH
plovací - 6
předurčenou pro
ks, boty
zásahy v
neoprenov
souvislosti s úniky é - 6 párů,
ropných produktů pádlo - 6
na vodním toku. ks, přilba 6 ks,
rukavice
neoprenov
é - 6 párů

62

70 000,00

70,00

30 552,00

43,30

80 500,00

70,00
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00275778 /
Město
Jablonec
Jablonec nad Jizerou
nad
277, 51243
Jizerou
Jablonec
nad Jizerou

40

Statutárn
í město
Jablonec
nad
Nisou

41

00262340 /
Statutárn
Mírové
í město
náměstí
Jablonec 3100/19,
nad
46601
Nisou
Jablonec
nad Nisou

00262340 /
Mírové
náměstí
3100/19,
46601
Jablonec
nad Nisou

Pořízení
elektrocentr
ály pro
U6c) Nákup
zajištění
nezbytného
provozu
vybavení pro
elektrocent
základny
zajištění provozu
100 000,00
rála - 1 ks
výjezdové základny jednotky
jednotky
SDH s
SDH s
předurčeností.
předurčenos
tí.
zásahový
oblek - 6
kompletů,
zásahová
obuv neprořez 4 páry,
zásahová
U2) Pořízení, tj.
kukla - 4
Nákup
obnova a doplnění
ks,
ochranných
osobních
zásahové
prostředků
ochranných
rukavice - 143 500,00
pro JSDHO prostředků požární
8 párů,
Jablonec
ochrany pro
zásahová
nad Nisou JSDHO Jablonec
přilba- 4
nad Nisou
ks, svítilna
na
zásahovou
přilbu - 4
ks, opasek
AP 1/2
COBRA 4 ks
U3) pořízení
opěrka
věcných
prahová
prostředků
nastaviteln
Nákup
určených pro
á - 1 ks,
věcných
účely likvidace
rozbíječ
prostředků
následků
skla pro
dopravních nehod
nástroj
likvidaci
(např. pro
řezací na
následků
50 000,00
vyprošťování
lepená skla
dopravních
zraněných osob z
- 1 ks,
nehod pro
havarovaných
nehodová
JSDHO
vozidel, pro
clona - 1
Jablonecké
stabilizaci
ks,
Paseky
havarovaných
vyprošťova
vozidel či pro
cí nářadí zvýraznění a
1 ks,

63

38,17

59,94

59,52
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osvětlení místa
zásahu).

42

stabilizační
tyč
výsuvná s
popruhem
- 1 ks
Lano
STATIC
30m - 4 ks,
proudnice
C52
PROTEK 1 ks,
proudnice
kombinova
ná - 3 ks,
přetlakový
ventilátor 1 ks, ventil
přetlakový
- 2 ks,
rozdělovač
zásahový 4 ks,
zásahové
00262340 /
U6c)
hadice C Nákup
Statutárn
Mírové
Pořízení/obnova/d
4 ks,
věcných
í město
náměstí
oplnění věcných
zásahové
prostředků
Jablonec 3100/19,
prostředků pro
hadice B - 238 364,18
pro JSDHO
nad
46601
předurčené JSDH
4 ks,
Jablonec
Nisou
Jablonec
v Jablonci nad
přiměšovač
nad Nisou
nad Nisou
Nisou.
vč. savice 1 komplet,
proudnice
pěnotvorná
s uzávěrem
- 1 ks,
zorníky k
maskám 5 ks,
záchranná
vyváděcí
kukla - 6
ks, vývod
pro 2.
plicní
automatiku
k vyváděcí
masce - 4
ks, batoh s
vybavením

64

58,93
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na lesní
požáry - 2
komplety,
analogová
radiostanic
e - 1 ks,
ocelová
tlaková
lahev - 2
ks, žebřík
teleskopick
ý - 1 ks,
vak
ERMAK 2 ks, tyč
pro řízení
provozu
světelná - 2
ks,
lékárnička
III brašna
vybavená 1 komplet,
sekera
bourací - 1
ks, kleště
štípací na
tyče a
svorníky 1 ks, obal
na
tlakovou
lahev - 3
ks,
pouzdro na
sekery na
opasek - 4
ks,
kominická
souprava v
kufříku - 1
komplet

43

Sekční vrata
U6f) V rámci
00262340 /
a dveře –
projektu dojde k
sekční
Statutárn
Mírové
garáž
výměně dvou
vrata - 2
í město
náměstí
hasičské
stávajících vrat za ks, vstupní
Jablonec 3100/19,
120 000,00
zbrojnice
nové sekční vrata
dveře
nad
46601
JSDHO
a dále k dodání a dvoukřídlé
Nisou
Jablonec
Proseč nad
montáži nových
- 1 ks
nad Nisou
Nisou
vstupních

65

59,81
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dvoukřídlých
dveří. Jedná se tak
o pokračování
rekonstrukce
garáže hasičské
zbrojnice JSDHO
Proseč nad Nisou.

44

45

46

Pořízení a
doplnění
věcných
00260576 / prostředků
Město
náměstí
požární
Jablonné
Míru 22,
ochrany
v
47125
jednotek
Podještě
Jablonné v předurčenýc
dí
Podještědí
h pro
likvidaci
dopravních
nehod

Dovybavení
jednotky SDH
sadou střihač
pedálů a opěrkou
prahovou pro
zvýšení
akceschopnosti
jednotky při
dopravních
nehodách.

Pořízení
00260576 /
ochranných
Město
náměstí
Nákup
prostředků PO Jablonné
Míru 22, ochranných zásahových obleků
v
47125
prostředků a zásahové obuvi
Podještě
Jablonné v
PO
pro zlepšení
dí
Podještědí
akceschopnosti při
zásazích.
Dovybavení
jednotky SDH
Pořízení,
00260576 /
ručním radiovým
Město
obnova,
náměstí
terminálem a
Jablonné
doplnění a
Míru 22,
přenosnou
v
oprava
47125
radiostanicí
Podještě
věcných
Jablonné v
poslouží ke
dí
prostředků
Podještědí
zvýšení
PO
akceschopnosti
jednotky.

U6c) Doplnění a
obnova věcných
prostředků - ruční
radiostanice
00275808 /
Doplnění a (matra) + dobiječ
Masarykov
Město
obnova
k ruční
47
o náměstí
Jilemnice
věcných
radiostanici,
82, 51401
prostředků hadice C, hadice B
Jilemnice
a prsačky
(gumáky), vesty
výstražné a
zásahové kalhoty

66

sada
střihač
pedálů - 1
ks, opěrka
prahová
nastaviteln
á - 1 ks

67 000,00

69,69

zásahový
oblek s
nápisem 3 ks,
zásahová
obuv - 2 ks

41 000,00

59,41

ruční
radiový
terminál 1 ks,
přenosná
radiostanic
e - 3 ks

45 000,00

59,71

ruční
radiostanic
e (matra) 1 ks,
nabíječ k
radiostanic
i (matra) 1 ks,
hadice C 4 ks,
hadice B 3 ks,
prsačky

47 900,00

59,34
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(gumáky) 4 ks, vesta
výstražná
(reflexní) 4 ks,
zásahové
kalhoty - 1
ks
00672025 /
Obec
245, 46366
Jindřicho
48
Jindřichovi
vice pod
ce pod
Smrkem
Smrkem

49

00262404 /
Obec
Koberovy
Koberov
102, 46822
y
Koberovy

50

00262404 /
Obec
Koberovy
Koberov
102, 46822
y
Koberovy

51

00260657 /
Obec
náměstí
Kravaře 166, 47103
Kravaře

Modernizace
dýchací techniky u
Dýchací
jednotky.
set
technika pro
Nahrazení starých dýchacího
JSDH
DT Saturn S 5 a S přístroje Jindřichovic
7 novou
4 ks
e p.Sm.
přetlakovou
technikou Dräger.
obuv
zásahová
HAIX
Nová zásahová
FIRE
obuv nahradí
HERO 3 poškozené nebo
4 páry,
dosluhující boty,
přilba
zásahovým
U2 - Nákup
MSA
přilbám konči
a doplnění
GALLET
letos doba
osobních
F1XF
použitelnosti a
ochranných
GOLD+ záchranářské
prostředků
4 ks,
přilby doplní
PO
svítilna XP
výstroj jednotky
LED - 4
při lesních
ks, přilba
požárech a
MSA
technických
GALLET
zásazích.
F2XTREM - 4
ks
Nákup motorové
U5pily STIHL
Pořízení
MS362, která
věcného
nahradí stávající pila STIHL
prostředku
pilu, která je
MS 362 - 1
požární
nespolehlivá a
ks
ochrany vyžaduje
motorové
nepřiměřený servis
pily
k četnosti použití.
Obnova a
Obnovení
ochranné
doplnění
opotřebených a
jednovrstv
osobní
zastaralých
é oděvy - 4
výstroje a
osobních
ks,
výzbroje
ochranných
zásahová

67

88 800,00

60,00

68 300,00

59,98

15 650,00

59,82

52 200,00

60,00
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prostředků JSDHO
Kravaře.

52

Pořízení
00260657 /
vybavení na
Zefektivnění a
Obec
náměstí
likvidaci urychlení zásahů u
Kravaře 166, 47103
živelních živelních pohrom.
Kravaře
pohrom

53

Pořízení, obnova a
doplnění osobních
00524301 /
Pořízení
ochranných
Obec
Kunratice
osobních
prostředků
Kunratic u Cvikova
ochranných
jednotky sboru
eu
145, 47155
prostředků
dobrovolných
Cvikova Kunratice
PO
hasičů v
u Cvikova
Kunraticích u
Cvikova

54

00524301 /
Obec
Kunratice
Kunratic u Cvikova
eu
145, 47155
Cvikova Kunratice
u Cvikova

Pořízení
věcných
prostředků
PO záplavy a
povodně

obuv - 1
pár,
zásahové
rukavice 4 páry,
třívrstvý
zásahový
oděv - 1
ks, svítilny
k přilbě
gallet
F1SF - 4
ks,
dvouvrstvé
zásahové
kukly - 4
ks
motorová
řetězová
pila - 1 ks,
ponorné
kalové
čerpadlo 1 ks
jednovrstv
ý zásahový
oblek komplet - 4
ks,
vícevrstvý
zásahový
oblek komplet - 2
ks, lehké
zásahové
přilby - 4
ks,
zásahové
boty - 2
páry

Pořízení věcných
prostředků požární
ochrany pro
vysavač
zásahy v
kalů - 1 ks
souvislosti se
záplavami a
povodněmi

68

30 600,00

60,00

78 000,00

60,00

42 000,00

60,00
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00524301 /
Obec
Kunratice
Kunratic u Cvikova
eu
145, 47155
Cvikova Kunratice
u Cvikova

Pořízení
věcných
prostředků
PO

56

00524301 /
Obec
Kunratice
Kunratic u Cvikova
eu
145, 47155
Cvikova Kunratice
u Cvikova

Oprava
vozidla
CAS
TATRA
815

57

Nákup
00262978 /
osobních
Statutárn nám. Dr.
ochranných
í město E. Beneše
prostředků
Liberec
1, 46001
požární
Liberec
ochrany

58

Oprava
cisternové
00262978 /
automobilo
Statutárn nám. Dr.
vé stříkačky
í město E. Beneše
JSDH Horní
Liberec
1, 46001
Hanychov,
Liberec
JSDH
Pilínkov,

akumulátor
pro ruční
RDST - 4
ks, nabíječ
Pořízení a obnova akumulátor
věcných
ů pro ruční
prostředků PO pro RDST - 1
jednotku sboru
ks,
dobrovolných
vyváděcí
hasičů v
maska
Kunraticích u
včetně
Cvikova
vývodu pro
2. plicní
automatiku
- sada - 2
ks
Oprava poškozené
nápravy a brzdové
soustavy

oprava
vozidla
CAS
TATRA
815 - 4 ks

30 000,00

60,00

60 000,00

60,00

zásahový
oblek - 10
ks,
zásahová
přilba - 4
ks,
U2) Nákup
zásahová
osobních
kukla - 10
ochranných
ks,
prostředků požární
zásahový
ochrany pro
168 420,00
opasek - 3
jednotky
ks,
dobrovolných
zásahové
hasičů města
rukavice Liberec.
10 ks,
rukavice
pro
technické
zásahy - 30
ks
oprava
U6b) opravy
CAS JSDH
cisternových
Horní
automobilových Hanychov
369 000,00
stříkaček s rokem
- 1 ks,
výroby 1985 a let
oprava
následujících
CAS JSDH
Vratislavic

69

60,00

60,00
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JSDH
Růžodol a
JSDH
Vratislavice

59

60

61

e - 1 ks,
oprava
CAS JSDH
Růžodol 1 ks,
oprava
CAS JSDH
Pilínkov 1 ks,

U6a) Pořízení
věcných
prostředků požární
ochrany k
provádění
speciálních
činností v
souvislosti s
00262978 / Pořízení
mimořádnými
požární
Statutárn nám. Dr.
věcných
událostmi pro
přívěs pro
í město E. Beneše prostředků
JSDH , které jsou
materiál
Liberec
1, 46001
požární
výslovně uvedeny CO - 1 ks
Liberec
ochrany.
v Nařízení
Libereckého kraje
č 2/2012 a
operativní
dokumentaci
Požárního
poplachového
plánu.
U4) Nákup
věcných
prostředků požární
00262978 /
Nákup
plovoucí
ochrany pro
Statutárn nám. Dr.
věcných
čerpadlo zásahy v
í město E. Beneše prostředků
1 ks,
souvislosti se
Liberec
1, 46001
požární
hadice B
záplavami a
Liberec
ochrany
75 - 3 ks
povodněmi pro
nepředurčené
jednotky.
vrata
sekční s
dvířky pro
00275891 / Výměna
U6f opravy,
stání CAS
Městys
Libštát
garážových úpravy a výstavba
- 1 ks,
Libštát 198, 51203
vrat za
objektů (hasičské
vrata
Libštát
sekční
zbrojnice, garáž)
sekční pro
stání DA 1 ks

70

100 000,00

40,00

30 000,00

60,00

78 260,00

50,00

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022

62

Obec
Líšný

00673226 / Pořízení
Líšný, II. vybavení na
díl 60,
zdolávání
46822
mimořádný
Líšný
ch událostí

00275905 /
Husovo
Město
Nákup
náměstí 6,
Lomnice
ochranných
63
51251
nad
prostředků
Lomnice
Popelkou
PO 2022
nad
Popelkou

ochranný
protipořezo
vý oblekkalhoty - 3
ks,
rukavice
protipořezo
vé pro
práci s
motorovou
pilou - 3
páry,
motorová
pila - 1 ks,
lesnická
lopatka - 1
ks,
dřevorubec
Zlepšení
ká sekera akceschopnosti
1 ks,
JSDHO Líšný a
náhradní
zvýšení
51 175,00
RESCUE
bezpečnosti
kotouč pro
zasahujících
kotoučovo
hasičů
u
motorovou
pilu - 1 ks,
příslušenst
ví k
motorové
pile - 1
soubor,
lehká
přilba - 6
ks,
rukavice
pro práci
na vodě - 8
párů,
kalové
čerpadlo 1 ks
ochranná
kukla - 8
Obnova a doplnění
ks,
osobních
zásahová
ochranných
191 070,00
obuv - 5
prostředků požární
párů,
ochrany
zásahový
oblek - 5

71

50,00

60,00
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ks,
zásahové
rukavice 8 párů,
osobní
svítilny - 4
ks, přílba
na
technické
zásahy - 8
ks, přílba
na požáry 4 ks
00275905 /
Husovo
Město
náměstí 6,
Repase
Lomnice
64
51251
hasičského
nad
Lomnice
vozíku
Popelkou
nad
Popelkou

00672076 /
Obec
Loužnice
65
Loužnice 58, 46822
Loužnice

66

Město
Lučany
nad
Nisou

Nové pneu
pro
výjezdové
vozidlo
JSDH

Oprava požární
techniky za
účelem zvýšení
akceschopnosti
jednotky.

Pořízení nových
pneumatik a disků
pro zásahový
cisternový
automobil.

U2) Pořízení,
obnova, doplnění a
opravy osobních
ochranných
prostředků požární
00262455 /
Nákup
ochrany Lučany
osobních
zásahový oblek
nad Nisou ochranných
DEVA Tiger plus
333, 46871 prostředků
elite, zásahová
Lučany
požární
obuv Fire Fighter
nad Nisou
ochrany
Gore II, přilba
MSA Gallet F1XF
Basic plus L a
svítilna XP LED
(k přilbě Gallet).

72

repase
hasičského
vozíku - 1
ks
zimní
pneumatik
a pro Liaz
CAS 25 - 6
ks, disk
plechový
pro Liaz
CAS 25 - 6
ks
zásahový
oblek
DEVA
Tiger plus
elite - 4 ks,
zásahová
obuv Fire
Fighter
Gore II - 4
ks, přilba
MSA
Gallet
F1XF
Basic plus
L - 2 ks,
svítilna XP
LED (k
přilbě
Gallet) 1
ks

60 000,00

60,00

64 080,00

60,00

70 085,00

49,00

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022

67

68

Město
Lučany
nad
Nisou

Obec
Malá
Skála

00262455 /
Lučany
nad Nisou
333, 46871
Lučany
nad Nisou

Nákup
věcných
prostředků
požární
ochrany

00262463 /
Vranové 1. Nová CAS
díl 122,
pro JSDHO
46822
Malá Skála
Malá Skála

00262471 /
Obec
Maršovice
69 Maršovic
52, 46801
e
Maršovice

Pořízení
věcných
prostředků
PO

00260746 /
Mírová
120, 47124
Mimoň

Podpora
požární
jednotky v
Mimoni

70

Město
Mimoň

U6) Pořízení,
obnova, doplnění,
opravy a výstavba:
c) pořízení,
obnova, doplnění a
opravy věcných
prostředků požární
ochrany mimo
prostředků
uvedených v
U6)a) - hadice
C52 PH Resist se
spojkami AL 20m,
program D25
BAG 4H proline a
kompozitní láhev.
Náhrada staré
automobilové
stříkačky CAS 32
Tatra 148 z roku
1976, jejíž provoz
je vzhledem k stáří
a neustálé potřebě
oprav značně
neekonomický.
Obec uspěla s
žádostí z
programu MV
“Investiční dotace
pro JSDH obcí“.

hadice C52
PH Resist
se
spojkami
AL 20m 2 ks,
program
D25 BAG
4H proline
- 1 ks,
kompozitní
láhev - 2
ks

35 557,00

49,00

nová
cisternová
automobilo
vá
stříkačka 1 ks

1 000
000,00

13,33

71 576,00

50,00

90 068,00

47,39

izolační
dýchací
přístroje 2 ks,
Pořízení věcných
tlakové
prostředků PO pro
lahve
zvýšení a zlepšení
izolačních
akceschopnosti
dýchacích
jednotky sboru
přístrojů dobrovolných
3 ks,
hasičů obce
vyváděcí
Maršovice
maska - 1
ks, ruční
radiostanic
e - 4 ks
MAX 3
Zvýšení
Rosenbaue
akceschopnosti a
r kovový
bezpečnosti
zip s
jednotky
nápisem -

73
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4 ks,
opasek
polohovací
AP Cobra s
karabinou 4 ks, obuv
HAIX fire
eagle high
- 4 ks,
výstražná
vesta - 4
ks, kukla
Nomex
DEVA - 4
ks, svítilna
ADALIT
L10 LED,
EX+nabíje
čka 220V 4 ks,
rukavice
zásahové 4 ks

71

72

73

termokamer
Zvýšení
a FLIKR
termokame
Město
akceschopnosti a
K55 pro
ra FLIKR
Mimoň
bezpečnosti
JSDH
K55 - 1 ks
jednotky
Mimoň
U2
Pořízení,
00275913 /
zásahový
obnova,
Pořízení, obnova,
Obec
Chutnovka
oblek
doplnění a doplnění a opravy
Mírová 36, 51101
třívrstvý opravy
osobních
pod
Mírová
4 kpl,
osobních
ochranných
Kozákov
pod
rukavice
ochranných prostředků požární
em
Kozákove
zásahové prostředků
ochrany
m
4 ks
požární
ochrany
plovoucí
čerpadlo Pořízení věcných
1 ks,
00275930 / Pořízení
prostředků PO pro
pláštěnka s
Obec
Mříčná
věcných
kvalitní a efektivní
nápisem
Mříčná 211, 51204 prostředků
zásahy při
HASIČI a
Mříčná
PO
povodních a
reflex.
záplavách.
páskem - 4
ks
00260746 /
Mírová
120, 47124
Mimoň

74

83 260,00

48,05

39 063,00

49,00

30 624,00

60,00
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74

Obec
Mříčná

Obec
Nová
75
Ves nad
Popelkou

Obec
Nová
76
Ves nad
Popelkou

Obec
Nová
77
Ves nad
Popelkou

zásahový
komplet - 4
ks, vesta
reflexní
"nápis
HASIČI" 4 ks,
Zabezpečení členů
zásahová
JSDHO
obuv - 4
00275930 /
Nákup
ochrannými
ks,
Mříčná
ochranných prostředky požární
zásahová
211, 51204 prostředků
ochrany pro
přilba - 4
Mříčná
PO
zlepšení
ks,
akceschopnosti
zásahové
jednotky.
rukavice 4 ks,
svítilna na
přilbu - 4
ks, držák
na přilbu 4 ks
00275948 / Pořízení
proudnice
Nová Ves
věcných
U6c - Pořízení
kombinova
nad
prostředků
věcných
ná - 1 ks,
Popelkou
PO pro
prostředků požární
zásahová
244, 51271
JSDHO
ochrany pro
hadice B
Nová Ves Nová Ves JSDHO Nová Ves
75 - 20 m nad
nad
nad Popelkou
5 ks
Popelkou
Popelkou
00275948 /
Oprava
Nová Ves
CAS nad
nákup
pneumatik
Popelkou pneumatik - U6e - Oprava CAS
y na CAS 244, 51271
JSDHO
- nákup pneumatik
8 ks
Nová Ves Nová Ves
nad
nad
Popelkou
Popelkou
zásahové
rukavice 4 páry,
00275948 /
Nákup
zásahová
Nová Ves
osobních
U2 - Nákup
obuv - 3
nad
ochranných
osobních
páry,
Popelkou prostředků
ochranných
zásahové
244, 51271 pro JSDHO
prostředků pro
výstražné
Nová Ves Nová Ves JSDHO Nová Ves
vesty - 4
nad
nad
nad Popelkou
ks,
Popelkou
Popelkou
zásahové
svítilny - 4
ks

75

49 512,00

60,00

15 510,00

60,00

30 000,00

60,00

30 346,00

60,00
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78

00263036 /
Město
Palackého
Nové
280, 46365
Město
Nové
pod
Město pod
Smrkem
Smrkem

79

00263036 /
Město
Palackého
Nové
280, 46365
Město
Nové
pod
Město pod
Smrkem
Smrkem

80

00263036 /
Město
Palackého
Nové
280, 46365
Město
Nové
pod
Město pod
Smrkem
Smrkem

81

00263036 /
Město
Palackého
Nové
280, 46365
Město
Nové
pod
Město pod
Smrkem
Smrkem

82

00263036 /
Město
Palackého
Nové
280, 46365
Město
Nové
pod
Město pod
Smrkem
Smrkem

U1) Pořízení nové
cisternové
automobilové
stříkačky v rámci
Pořízení
reprodukce
nové CAS - požární techniky
nová CAS
Nové Město pro jednotky sborů
- 1 ks
pod
dobrovolných
Smrkem
hasičů obcí se
státní dotací úspěšní žadatelé
ve výzvě V1 pro
rok 2022.
zásahová
U2) Pořízení,
přilba - 2
Pořízení
obnova, doplnění a
ks,
ochranných
opravy osobních
ochranná
prostředků
ochranných
kukla - 8
požární
prostředků požární ks, osobní
ochrany
ochrany
svítilna - 6
ks
U6) b) opravy
cisternových
Výměna
automobilových pneumatik
pneumatik
stříkaček
y na CAS na CAS
vyrobených v roce
4 ks
1985 a letech
následujících
U4) Pořízení,
obnova, doplnění a
opravy věcných
prostředků požární
Pořízení
ochrany pro
plovoucí
plovoucího
zásahy v
čerpadlo čerpadla
souvislosti se
1 ks
záplavami a
povodněmi pro
nepředurčené
jednotky
U6) c) pořízení,
obnova, doplnění a
opravy věcných
Pořízení
detektor
prostředků požární
detektoru
plynu - 1
ochrany mimo
plynu
ks
prostředků
uvedených v
U6)a)

76

1 000
000,00

15,38

30 000,00

59,88

70 000,00

58,33

23 000,00

58,97

18 000,00

60,00
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83

00481483 /
Ochranné
Obec
Oldřichov
prostředky
Oldřicho v Hájích
JPO
vv
151, 46331
Oldřichov v
Hájích Oldřichov
Hájích
v Hájích

84

Obec
Olešnice

85

00275964 /
Olešnice
63, 51101
Olešnice

00275964 /
Obec
Olešnice
Olešnice 63, 51101
Olešnice

Pořízení
ochranných
prostředků pro
členy JPO
Oldřichov v
Hájích.

U2

Dovybavení členů
požární zásahové
jednotky

U6a

Pořízení věcných
technických
prostředků požární
ochrany v
předurčenosti pro
ochranu
obyvatelstva

77

zásahový
oblek - 2
ks,
rukavice
zásahové 2 páry,
rukavice
rescue - 2
páry,
zásahová
obuv - 2
páry, držák
svítilny - 2
ks, svítilna
- 2 ks,
polohovací
pásek - 2
ks
zásahová
přilba - 4
ks, boty
zásahové 1 ks,
rukavice
zásahové 1 ks,
komplet
jednovrstv
ý zásahový
oblek - 1
soubor
TP výstrojní a
ochranné soubor 36
ks, TP provoz
evakuačníh
o střediska
- soubor 2
ks, TP
ženijní soubor 2
ks, TP elektro soubor 3 ks

37 000,00

59,64

22 150,00

50,00

92 050,00

70,00
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86

Město
Osečná

87

Město
Osečná

88

Město
Osečná

89

Obec
Pěnčín

Pravidelná
00263061 /
servisní
Svatovítsk
roční
é náměstí
prohlídka
105, 46352 automobilo
Osečná
vého
žebříku

U6a)

servisní
prohlídka 1 ks

zásahový
oblek
jednovrstv
ý - 1 ks,
kukla
zásahová 1 ks, držák
osobní
U2) Pořízení,
svítilny - 2
00263061 / Pořízení
obnova, doplnění a ks, osobní
Svatovítsk osobních
opravy osobních svítilna - 2
é náměstí ochranných
ochranných
ks,
105, 46352 prostředků
prostředků požární zásahový
Osečná
PO
ochrany
oblek
třívrstvý 1 ks,
zásahová
obuv - 2
ks,
zásahové
rukavice 4 páry
00263061 /
Svatovítsk
Nákup
termokame
é náměstí termokamer
U6c)
ra - 1 ks
105, 46352
y
Osečná
kukla
nomexová
- 6 ks,
zásahová
přilba - 5
U2) Obnova,
ks,
00262501 / Pořízení
doplnění a oprava zásahové
Pěnčín 57, ochranných
osobních
boty - 1 ks,
46821
prostředků
ochranných
zásahové
Pěnčín
PO
prostředků požární rukavice ochrany
2 ks,
zásahový
kabát - 1
ks,
zásahový
oblek -

78

55 366,50

70,00

35 514,00

60,00

69 000,00

60,00

58 340,00

50,00
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00262501 /
Pěnčín 57,
46821
Pěnčín

U6)c) pořízení,
Pořízení
obnova, doplnění a
věcných
opravy věcných
prostředků
prostředků požární
PO
ochrany

90

Obec
Pěnčín

91

Obnova osobních
ochranných
00276006 /
Obnova
prostředků požární
Obec Poniklá 65, osobních
ochrany jednotky
Poniklá
51242
ochranných
sboru
Poniklá
prostředků
dobrovolných
hasičů obce
Poniklá.

komplet - 1
ks, vesta s
nápisem
HASIČI 3 ks
oprava
dýchacího
přístroje 9 ks,
vyváděcí
kukla - 2
ks,
světelné
terče na
řízení
dopravy - 2
ks,
průmyslov
ý vysavač 1 ks
kukla - 2
ks,
záchranářs
ké
rukavice 4 ks,
zásahové
rukavice 2 ks,
zásahový
oblek - 2
ks,
zásahová
obuv - 1
ks, přilba 1 ks

Pořízení věcných
prostředků požární radiostanic
00276006 / Pořízení
ochrany jednotky
e - 2 ks,
Obec Poniklá 65, věcných
92
sboru
plynový
Poniklá
51242
prostředků
dobrovolných
detektor - 1
Poniklá
PO
hasičů obce
ks
Poniklá.
Pořízení
oblek
zásahového pořízení, obnova, zásahový
00263125 /
obleku a
doplnění a opravy Patriot - 2
Obec
Příšovice
93
další
osobních
ks,
Příšovice 60, 46346
vybavení
ochranných
zásahová
Příšovice
požární
prostředků
obuv - 2
ochrany
páry,

79

52 232,50

50,00

38 061,00

60,00

24 478,00

60,00

66 837,97

60,00
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94

Obec
Rádlo

95

Obec
Rádlo

rukavice
záchranářs
ké - 4 páry,
kukla
NOMEX 4 ks, přilba
Dräger - 4
ks, svítilna
Parat - 4 ks
zásahový
oblek
třívrstvý
GoodPro komplet
(kabát a
kalhoty) Doplnění a
4 ks,
Potřebná obměna
00262544 /
obměna
osobní
ochranných
Rádlo 252, osobních
svítilna
pomůcek zásahové
46803
ochranných
ADALIT jednotky SDH
Rádlo
prostředků
4 ks,
Rádlo
PO
zásahové
rukavice
Holík - 4
ks,
zásahová
kukla
Kermel - 4
ks
mobilní
podlaha
pro stan - 1
ks,
radiostanic
e
MOTORO
LA
Doplnění
DP1400 - 2
00262544 / Pořízení
potřebného
ks, nabíjecí
Rádlo 252,
věcných
vybavení jednotky
stanice pro
46803
prostředků
SDH Rádlo
RDST
Rádlo
PO
předurčené k
MOTORO
ochraně obyvatel
LA - 1 ks,
kotlíkový
ohřívač - 1
ks,
bufetový
ohřívač
jídla - 1 ks,
skládací

80

68 908,00

60,00

57 603,70

70,00
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stůl - 2 ks,
Mobilní
skládací
zábrana - 4
ks, externí
mikrofon k
radiostanic
ím - 2 ks

96

97

Pořízení,
00263141 /
obnova,
Město
Fučíkova
doplnění
Raspena
421, 46361 osobních
va
Raspenava ochranných
prostředků
Pořízení,
obnova,
doplnění
věcných
00263141 / prostředků
Město
Fučíkova
požární
Raspena
421, 46361 ochrany na
va
Raspenava předurčenos
t dle
příslušného
Nařízení LK
a U3.

zásahový
Pořízení, obnova,
oblek - 4
doplnění osobních
ks,
ochranných
polohovací
prostředků
pás - 4 ks

47 880,00

60,00

explozimet
Pořízení, obnova,
r - 1 ks,
doplnění věcných
páčidlo
prostředků PO pro universální
zásahy u DN.
pro DN - 1
ks

16 450,00

70,00

20 664,00

70,00

61 500,00

60,00

54 000,00

50,00

Pořízení, obnova
Pořízení,
ochranných
obnova
prostředků k
ochranných
00263141 /
provádění
Město
prostředků k
přilba
Fučíkova
speciálních
98 Raspena
provádění
ochranná 421, 46361
činností dle
va
speciálních
6 ks
Raspenava
Nařízení LK –
činností dle
U6a. Obnova
Nařízení LK
ochranných přileb
– U6a.
pro práci na vodě.
Opravy
Generální opravy
věcných
dýchací techniky
prostředků
00263141 /
po deseti letech
oprava
Město
požární
Fučíkova
dle požadavku
dýchací
99 Raspena
ochrany
421, 46361
výrobce, zejm.
techniky va
mimo
Raspenava
redukční ventily,
8 ks
prostředků
plicní automatiky,
uvedených
ochranné masky.
v U6a)
zásahový
Město 00276057 /
Obnova
Obnova a doplnění
třívrstvý
Rokytnic
Horní
osobních
osobních
100
oblek - 3
e nad
Rokytnice ochranných
ochranných
ks,
Jizerou 197, 51244 prostředků
prostředků PO
zásahová

81
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Rokytnice
nad Jizerou

00276057 /
Město
Horní
Pořízení
Rokytnic Rokytnice ochranných
101
e nad 197, 51244 protichemic
Jizerou Rokytnice kých oděvů
nad Jizerou

obuv - 2
ks,
zásahová
přilba se
svítilnou 3 ks,
zásahové
rukavice 3 páry
Pořízení
ochranných
protichemických
obleků do CAS v
rámci
předurčenosti JPO
pro likvidaci úniků
nebezpečných
látek. Jedná se o
náhradu obleků s
prošlou životností.
Nákup nové
cisternové
automobilové
stříkačky pro
jednotku požární
ochrany města
Rovensko pod
Troskami a tím
zabezpečení její
akceschopnosti.
Současná
automobilová
stříkačka je na
hranici životnosti.
vrata u hasičské
zbrojnice jsou
původní od
výstavby v roce
1984 a je již nutná
jejich výměna z
důvodu celkového
opotřebení vrat.

protichemi
cký
ochranný
oblek typu
3 - 4 ks

26 600,00

70,00

nová
cisternová
automobilo
vá
stříkačka 1 ks

1 000
000,00

14,08

sekční
garážová
vrata - 1 ks

45 000,00

50,00

zásahový
Pořízení, obnova,
oblek
00263168 /
doplnění a opravy třívrstvý Obec
Pořízení
Rynoltice
osobních
2 ks,
104 Rynoltic
ochranných
199, 46353
ochranných
rukavice e
prostředků
Rynoltice
prostředků požární
2 ks,
ochrany. (U2)
zásahová
obuv - 2 ks

33 600,00

60,00

00276073 /
Náměstí
Rovensko
profesora
Město
pod
Drahoňovs
Rovensk
Troskami 102
kého 1,
o pod
cisternová
51263
Troskami
automobilo
Rovensko
vá stříkačka
pod
Troskami

00276090 /
výměna
Roztoky u
Obec
garážových
Semil 99,
103 Roztoky
vrat u
51301
u Semil
hasičské
Roztoky u
zbrojnice
Semil

82
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Pořízení, obnova,
ponorné
doplnění a opravy
kalové
věcných
15 000,00
čerpadlo prostředků požární
1 ks
ochrany
Oprava cisternové
00263168 /
Oprava
automobilové
celková
Obec
Rynoltice
Tatry 148 stříkačky vyrobené
oprava
106 Rynoltic
85 000,00
199, 46353
JSDH
v roce 1984 a
Tatry 148 e
Rynoltice
Rynoltice
letech
1 soubor
předchozích(U6e)
zásahové
rukavice Pořízení, obnova,
3 ks,
00276111 /
doplnění a opravy technické
Pořízení
Město Husova 82,
osobních
rukavice 107
ochranných
15 180,00
Semily
51301
ochranných
2 ks, kukly
prostředků
Semily
prostředků požární NOMEX ochrany
2 ks,
zásahová
obuv - 2 ks
Pořízení, obnova,
doplnění a opravy
00276111 /
věcných
naviják
Město Husova 82, Pořízení
prostředků požární
včetně
108
154 000,00
Semily
51301
navijáku
ochrany jednotek vestavby Semily
předurčených v
1 ks
Nařízení
Libereckého kraje
opravy
cisternových
00276111 /
Pořízení
automobilových
zimní
Město Husova 82,
109
zimních
stříkaček
pneumatik 40 800,00
Semily
51301
pneumatik vyrobených v roce
y - 4 ks
Semily
1985 a letech
následujících.
přiměšovač
PH MIX -1
ks, hadice
pořízení, obnova, B75 - 2 ks,
doplnění a opravy hadice C52
Pořízení
00276111 /
věcných
- 2 ks,
věcných
Město Husova 82,
prostředků požární vysílačky
110
prostředků
27 726,00
Semily
51301
ochrany mimo
Motorola
požární
Semily
prostředků
Mototrbo
ochrany
uvedených v
DP1400
U6)a)
analog - 3
ks,
jednoduch
ý nabíječ
00263168 /
Obec
Rynoltice
105 Rynoltic
199, 46353
e
Rynoltice

Pořízení
kalového
ponorného
čerpadla

83

60,00

29,82

60,00

70,00

60,00

60,00
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pro řadu
DP1000 - 3
ks

00673455 /
Obnova
Obnova, doplnění
Obec
Skalice u
osobních
a oprava osobních
Skalice u České Lípy
111
ochranných
ochranných
České 377, 47117
prostředků prostředků požární
Lípy
Skalice u
PO
ochrany.
České Lípy

Obnova a Obnova a doplnění
00673455 / doplnění
věcných
Obec
Skalice u
věcných
prostředků požární
Skalice u České Lípy prostředků
ochrany pro
112
České 377, 47117
PO pro
zásahy v
Lípy
Skalice u
zásahy s
souvislosti s
České Lípy větrnými
větrnými
smrštěmi
smrštěmi.

00262561 /
Obec
Huntířov
113
Skuhrov 63, 46822
Skuhrov

Pořízení
věcných
prostředků
požární
ochrany

U6c) - pořízení
věcných
prostředků požární
ochrany pro JSDH
obce Skuhrov za
účelem vybavení
členů jednotky a
zásahového
vozidla..

84

zásahová
přilba - 4
ks,
zásahová
obuv - 2
páry,
výstražná
vesta s
nápisem
HASIČI 4 ks,
ochranná
kukla - 4
ks,
zásahové
rukavice 2 páry,
zásahový
vícevrstvý
komplet - 2
ks
motorová
řetězová
pila - 1 ks,
dřevorubec
ká přilba 2 ks,
protipořezo
vé návleky
- 2 ks
svítilna
Survivor
Atex LiIon standard
230V/12V
- 2 ks,
hadice C52
s
koncovka
mi Al 20m
PH zásah 4 ks,
nosítka
protišokov

60 782,00

60,00

23 665,80

60,00

41 500,00

49,80
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Obnova
nefunkčního
radiokomunikační
Obnova
ho zařízení a
00525677 /
radiokomun dovybavení hasičů
Komenské
Obec
ikačního
nákupem
ho 236,
114 Sloup v
zařízení a
hasičského
47152
Čechách
doplnění vysavače z důvodu
Sloup v
vybavení častějších povodní
Čechách
hasičů
v obci, kdy je
třeba pro záchranu
majetku a
bezpečnosti osob.

00525677 /
Obnova osobních
Komenské
Obnova
ochranných
Obec
ho 236,
osobních
prostředků členů
115 Sloup v
47152
ochranných
jednotky sboru
Čechách
Sloup v
prostředků
dobrovolných
Čechách
hasičů obce
00262579 /
Pořízení, obnova,
náměstí T.
doplnění a opravy
Město
Oprava
G.
věcných
116 Smržovk
vozidla
Masaryka
prostředků požární
a
GAZ.
600, 46851
ochrany a opravy
Smržovka
dopravního

85

á Scoop
rám - 1 ks,
proudnice
kombinova
ná Galaxie
500 C52 1 ks,
nástroj
univerzální
vyprošťova
cí VRVN
1-220 - 1
ks, žebřík
nastavovac
í
(čtyřdílný)
Al/HN3 - 1
ks, hák
požární Al
PH - 1 ks
radiostanic
e přenosná
analogová
MOTORO
LA
DP1400
VHF - 2
ks,
mikrofon/r
eproduktor
PMMN402
9 pro
RDST řady
CP a DP 2 ks,
vysavač
hasičský 1 ks
zásahový
komplet - 3
ks, přilba 3 ks, obuv
zásahová 3 ks
spojkové
ložisko - 1
ks, hadice
servočerpa
dla - 1 ks,
vidlice

21 500,00

56,15

57 000,00

59,65

26 321,00

50,00

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
automobilu bez
omezení roku
výroby.

00262579 /
náměstí T.
Město
Nákup
G.
117 Smržovk
pneumatik
Masaryka
a
na CAS 20.
600, 46851
Smržovka

00671916 /
Nákup
Schwarzov
Obec
technických
a 262,
118 Stráž nad
přileb a
46303
Nisou
zásahového
Stráž nad
kompletu
Nisou

00671916 /
Schwarzov
Obec
a 262,
119 Stráž nad
46303
Nisou
Stráž nad
Nisou

Nákup
věcných
prostředků
požární
ochrany

spojky - 1
ks,
přítlačný
talíř Steyr 1 ks,
lamela
spojky
Steyr - 1
ks, ložisko
setrvačníku
- 1 ks
pneu
315/80/22,
5 - 4 ks,
prodloužen
í ventilku
Pořízení, obnova, 45stupňů doplnění a opravy
2 ks,
věcných
prodloužen
prostředků požární í ventilku
ochrany.
pružné 180
mm - 2 ks,
spona
pevného
rozpětí - 2
ks
U2) Pořízení,
zásahový
obnova, doplnění a
komplet
opravy osobních
TIGER
ochranných
PLUS
prostředků požární
ELITE s
ochrany
nápisem (jednovrstvé a
1 ks,
vícevrstvé
technická
zásahové obleky,
přilba
zásahové boty,
MSA
zásahové rukavice,
GALLET
zásahové přilby,
F2-Xpolohovací opasky
TREM - 4
pro hasiče,
ks
ochranné kukly)
žebřík
U6)c) pořízení,
záchranářs
obnova, doplnění a
ký
opravy věcných
hliníkový
prostředků požární
profil ochrany mimo
AL/HN3
prostředků
čtyřdílný uvedených v
1 ks, lano
U6)a)
Static 11

86

38 316,00

50,00

28 344,00

60,00

42 198,00

60,00
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00260967 /
Nákup ochranných
Nákup
Město
Revoluční
prostředků a
ochranných
120 Stráž pod 164, 47127
pomůcek pro nové
prostředků
Ralskem Stráž pod
aktivní hasiče naší
PO
Ralskem
jednotky.

00260967 /
Město
Revoluční
121 Stráž pod 164, 47127
Ralskem Stráž pod
Ralskem

Nákup
věcných
prostředků

Doplnění věcných
prostředků pro
JSDHO Stráž pod
Ralskem

87

bílá 30m 2 ks, lano
Static 11
bílá 60m 1 ks, stativ
osvětlovací
přenosný
systém
PELI
RALS
nabíjecí - 1
ks
lehký
zásahový
oblek - 3
ks, přilba
se svítilnou
- 4 ks,
zásahové
boty - 2 ks,
kukla - 4
ks,
technické
rukavice 4 ks,
zásahové
rukavice 4 ks, lehká
zásahová
přilba - 2
ks, reflexní
vesta - 4
ks, ruční
svítilna - 2
ks,
zásahový
komplet - 3
ks
sada aku
nářadí - 1
ks, nosítka
transportní
košové - 1
ks, suchý
oblek - 1
ks,
neoprenov
é ponožky
- 2 ks,
zachytávac

88 600,00

49,89

82 000,00

49,70
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00260967 /
Město
Revoluční
122 Stráž pod 164, 47127
Ralskem Stráž pod
Ralskem

Doplnění
vybavení
hasičské
zbrojnice

00260975 /
Obec
Stružnice
123
Stružnice 188, 47002
Stružnice

U6)c) Pořízení,
Věcné
obnova, doplnění a
prostředky
opravy věcných
pro JSDH prostředků požární
Jezvé
ochrany mimo
prostředků

Pořízení vybavení,
které usnadní
práce ve zbrojnici
a na technice.

88

í vana - 1
ks, člun s
nápisem,
dřevěnou
podlážkou
a
vyztužení
m - 1 ks,
průmyslov
ý vysavač 1 ks
pračka na
zásahové
oblečení 1 ks,
tlaková
myčka s
ohřevem
vody - 1
ks,
startovací
vozík - 1
ks,
vysoušeč
obleků - 1
ks,
vysoušeč
obuvi - 1
ks, naviják
na hadici
vč. hadice,
montáž na
zeď - 1 ks,
udržovací
zdroj na
CAS,
nabíječka
baterie,
nabíječka
na
bezúdržbo
vé
akumulátor
y - 1 ks
digitální
radiostanic
e DP2600E
VHF - 2
ks,
oddělený

82 000,00

49,70

16 242,00

60,00
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uvedených v
U6)a).

124

Obec
Studenec

Obec
Světlá
125
pod
Ještědem

Obec
Světlá
126
pod
Ještědem

Obec
Světlá
127
pod
Ještědem

reprodukto
rk
digitální
radiostanic
i - 2 ks
hasičská
přilba
MSA
F1XF - 4
ks,
Obnova
Pořízení
obličejová
dosluhujících
00276162 / osobních
maska
osobních
Studenec ochranných
MSA G1 s
ochranných
364, 51233 prostředků
kandaháro
prostředků požární
Studenec
požární
vým
ochrany pro členy
ochrany
připojením
JSDHO Studenec
- 4 ks,
osobní
svítilna
MSA LED
XP - 4 ks
Úprava
00263192 /
úložných
úprava
Hodky 48,
Úprava úložných
prostor
úložných
46343
prostor mobilní
mobilní
prostor - 1
Světlá pod
požární techniky.
požární
ks
Ještědem
techniky
zásahový
oděv - 2
ks,
zásahová
00263192 /
Obnova
Ochrana hasičů při obuv - 1
Hodky 48,
osobních
zásahu u
ks,
46343
ochranných
mimořádné
zásahová
Světlá pod
prostředků
události
kukla - 4
Ještědem
ks,
zásahové
rukavice 4 ks
nosič
dýchacího
přístroje 00263192 /
Ochrana hasičů při 2 ks, láhev
Hodky 48,
Pořízení
zásahu u
dýchacího
46343
věcných
mimořádné
přístroje Světlá pod prostředků události - dýchací
2 ks,
Ještědem
přístroje
vývod pro
druhou
plicní
automatiku

89

33 280,00

50,00

50 000,00

50,00

27 303,50

50,00

47 383,00

50,00
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Úprava
úložných
00831689 / prostor pro
Obec
Svojkov
věcné
128
Svojkov 12, 47153 prostředky
Svojkov
CAS v
provedení
LP

Dovybavení
CAS na
00831689 / provedení
Obec
Svojkov redukované
129
Svojkov 12, 47153 s doplněním
Svojkov prostředků k
zajištění
OOb

- 2 ks,
záchranná
vyváděcí
kukla - 2
ks
ocelové
profily - 78
m, polepy 1 sada,
spojovací
materiál - 8
kg, těsnění
dveří - 20
m, led
osvětlení 10 m,
mřížka
zadní
U6e opravy CAS svítilny - 2
vyrobené před
ks, plynové
rokem 1984
vzpěry - 10
ks, ocelový
plech - 2
ks, zadní
nárazník 1 ks,
nástřiky 16 l ,
zámky
dveří - 4
ks,
hliníkový
plech - 1
ks
motorová
pila - 1 ks,
U6c pořízení,
příslušenst
obnova, doplnění
ví
věcných
motorové
prostředků požární pily - 7 ks,
ochrany k
hadice C
provádění
20m - 8 ks,
speciálních
hadice B
činností při
5m - 2 ks,
zásazích v
hadicový
souvislosti s
přechod - 4
mimořádnými
ks, aku
událostmi
vrtačka - 1
ks, ruční
svítilna - 4

90

20 603,52

49,00

30 179,59

49,00
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ks,
záchranářs
ký nůž - 2
ks, fóliová
zábrana - 4
ks

00671886 /
oprava
Minkovick cisternové
Obec
á 70,
automobilo
130 Šimonov
46312
vé stříkačky
ice
Šimonovic
CAS 24
e
LIAZ

Nákup
00276197 /
hasičského
Obec
Tatobity
131
přívěsu
Tatobity 85, 51253
nouzového
Tatobity
přežití

132

Město
Turnov

Pořízení,
obnova,
00276227 / doplnění a
Antonína
opravy
Dvořáka
osobních
335, 51101 ochranných
Turnov
prostředků
požární
ochrany

Obec Šimonovice
koupila v loňském
roce vyřazenou
automobilovou
stříkačku od
Statutárního města
Liberec. Nyní
oprava
potřebujeme
karoserie - 40 000,00
provést základní
1 ks
opravy, potřebné
pro jeho
provozuschopný
stav. jednou z
oprav je i oprava
zkorodovaných
částí karosérie.
Nákup hasičského
přívěsu nouzového
přívěs
přežití pro
nouzového
100 000,00
předurčenou
přežití - 1
jednotku JPO V v
ks
oblasti CO
polohovací
opasek
kompletní
- 4 ks,
přilba na
technické
zásahy - 4
ks,
U2 - Pořízení,
třívrstvý
doplnění, obnova zásahový
osobních
oblek
93 000,00
ochranných
komplet - 2
prostředků požární
ks,
ochrany.
zásahové
rukavice 4 páry,
zásahové
boty - 4
páry,
zásahová
kukla - 4
ks,

91

49,38

22,12

59,81
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jednovrstv
ý zásahový
oblek
komplet - 4
ks
Pořízení
prostředků
motorová
požární
Dovybavení
pila - 1 ks,
ochrany pro
jednotky věcnými kanystr - 1
zásahy v
00673072 /
prostředky pro
ks,
souvislosti s
Obec
Velenice
zásahy v
ochranná
133
větrnými
Velenice 148, 47002
souvislosti s
přilba - 1
smrštěmi a
Velenice
větrnými smrštěmi
ks,
sněhovými
a sněhovými
protipořezo
kalamitami
kalamitami.
vý oděv - 1
pro JSDH
ks
ve
Velenicích
Nákup ochranných
zásahový
prostředků k
komplet
dovybavení členů
třívrstvý osobními
4 ks,
ochrannými
Nákup
zásahová
prostředky
00673072 / ochranných
přilba - 2
výjezdových
Obec
Velenice
prostředků
ks, osobní
134
jednotek obce
Velenice 148, 47002 pro JSDH
svítilna - 4
Velenice. Do
Velenice
ve
ks,
jednotek obce byly
Velenicích
zásahové
jmenováni noví
boty - 4 ks,
členové, pro které
zásahové
je nutné zajistit
rukavice osobní ochranné
4 ks
prostředky.
Pořízení
věcných
elektrocent
prostředků
rála
požární
Nákup věcných
třífázová ochrany pro prostředků požární
1 ks,
00673072 /
zásahy v
ochrany pro
čerpadlo
Obec
Velenice
135
souvislosti
zásahy v
kalové
Velenice 148, 47002
se
souvislosti se
ponorné - 1
Velenice
záplavami a
záplavami a
ks,
povodněmi
povodněmi.
pláštěnka
pro JSDH
hasičská ve
4 ks
Velenicích

92

15 264,00

60,00

77 773,00

60,00

28 716,00

60,00
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136

Město
Velké
Hamry

137

Město
Velké
Hamry

138

Město
Velké
Hamry

139

Město
Velké
Hamry

140

Město
Velké
Hamry

00262595 / Pořízení
Velké
přívěsu pro
Hamry
účely
362, 46845
ochrany
Velké
obyvatelstv
Hamry
a

Pořízení, obnova a
opravy věcných
prostředků PO k
provádění
speciálních
činností při
zásazích U6)a)

skříňový
přívěs - 1
ks

00262595 /
zásahový
Obnova, doplnění
Velké
Nákup
komplet
a oprava osobních
Hamry
osobních
třívrstvý ochranných
362, 46845 ochranných
6 ks,
prostředků požární
Velké
prostředků
zásahová
ochrany U2)
Hamry
obuv - 4 ks
čerpadlo
kalové
motorové s
Obnova, doplnění
příslušenst
00262595 /
a oprava věcných
vím - 1
Velké
prostředků požární
sada,
Hamry
Nákup
ochrany pro
čerpadlo
362, 46845 čerpadel
zásahy v
ponorné
Velké
souvislosti se
kalové
Hamry
záplavami a
elektrické s
povodněmi U4)
příslušenst
vím - 1
sada
hadice B 3 ks,
00262595 /
hadice C Velké
Pořízení a opravy
4 ks,
Nákup
Hamry
věcných
proudnice
věcných
362, 46845
prostředků požární C - 1 ks,
prostředků
Velké
ochrany (U6,c)
držák na
Hamry
armatury
do CAS - 2
ks
motorová
Obnova, doplnění pila - 1 ks,
00262595 /
a oprava věcných příslušenst
Nákup
Velké
prostředků požární ví k pile - 1
motorové
Hamry
ochrany pro
ks,
pily s
362, 46845
zásahy v
protipořezo
příslušenstv
Velké
souvislosti s
vé obleky ím
Hamry
větrnými smrštěmi 2 ks, přilba
U5)
lesnická - 2
ks

93

100 000,00

28,01

80 000,00

58,47

30 000,00

55,97

15 000,00

50,76

17 150,25

52,77
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141

142

143

Nákup
věcných
prostředků
PO

Nákup věcných
prostředků požární
ochrany pro členy
jednotky požární
ochrany.

Obec
Veselá

00276243 /
Veselá 56,
51252
Veselá

Obec
Veselá

Nákup
00276243 /
ochranných Nákup ochranných
Veselá 56,
prostředků prostředků PO pro
51252
požární
členy jednotky
Veselá
ochrany

Obec
Veselá

Oprava hasičské
zbrojnice ve
Veselé - výměna
oken a dveří,
oprava rozvodů
vody a elektřiny v
objektu

00276243 /
Veselá 56,
51252
Veselá

Oprava
hasičské
zbrojnice

radiostanic
e ruční - 2
ks,
reflektor
galaxy pro 17 203,80
6K - 1 ks,
stativ k
reflektoru 1 ks
zásahový
oblek
PATRIOT
ELITE - 4
ks, kukla - 54 120,00
4 ks, přilba
Gallet
F1XF - 1
ks
výměna
oken a
dveří - 5+2
ks,
rozvody
vody a
500 000,00
elektřiny,
výmalba a
obklady přízemí + 1
NP

Pořízení osobních
ochranných
zásahový
prostředků PO U2
oblek - 2
zásahový oblek
Pořízení,
ks,
2ks, zásahová
obnova,
zásahová
00263265 /
přilba 2ks,
doplnění a
přilba - 2
Obec
Višňová
zásahová obuv
144
opravy
ks,
Višňová 184, 46401
4ks, rukavice
osobních
zásahová
Višňová
suchý oblek 1ks,
ochranných
obuv - 4
polohovací pás
prostředků
ks,
4ks pro potřeby
PO
polohovací
jednotky požární
pás - 4 ks
ochrany obce
Višňová
Pořízení a obnova
kapesní
U6c)
věcných
radiostanic
00263265 / Pořízení,
prostředků PO e - 2 ks,
Obec
Višňová
obnova,
145
kapesní
hadice C Višňová 184, 46401 doplnění a
radiostanice 2ks,
1 ks,
Višňová
opravy
hadice C 1ks,
naviják
věcných
naviják hadic 1ks, hadic - 1

94

60,00

60,00

57,27

60 900,00

60,00

64 500,00

60,00
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prostředků
PO

00263265 /
Obec
Višňová
146
Višňová 184, 46401
Višňová

U6e)
Pořízení,
obnova,
doplnění a
opravy
věcných
prostředků
PO

00261076 /
Obec
Volfartice
147 Volfartic
59, 47112
e
Volfartice

Pořízení
věcných a
ochranných
prostředků
PO - zásahy
v souvislosti
s
mimořádný
mi
událostmi

úhlová bruska 1ks,
dýchací technika
2ks pro potřeby
jednotky požární
ochrany obce
Višňová

ks, úhlová
bruska - 1
ks, dýchací
technika 2 ks

stolní
bruska - 1
ks, tlaková
wap s
ohřevem 1 ks,
kompresor
- 1 ks,
kondenzáto
r DA
(nabíječka)
- 1 ks,
výjezdový
tablet - 1
ks,
autokamer
a - 1 ks
naftové
topidlo - 1
ks, kanystr
na vodu 10
Pořízení věcných a
l - 1 ks,
ochranných
polypropyl
prostředků PO k
enový
provádění
motouz - 1
speciálních
ks, sada
činností při
nářadí v
zásazích v
ALU kufru
souvislosti s
- 1 ks,
mimořádnými
vesta
událos. Jednotka je
výstražná uvedena v
6 ks,
Nařízení LK č.
licence
1/2021 a v
JSDH
operativní
Basic - 1
dokumentaci
ks, komín
Požárního
k
poplachového
naftovému
plánu - ochrana
topidlu - 1
obyvatelstva.
ks, tablet 1 ks,
paměťová
karta - 1 ks
Pořízení a obnova
věcných
prostředků PO stolní bruska 1ks,
tlaková wap s
ohřevem 1ks,
kompresor 1ks,
kondenzátor DA
(nabíječka) 1ks,
výjezdový tablet
1ks a autokamera
1ks pro potřeby
jednotky požární
ochrany obce
Višňová

95

72 300,00

60,00

42 163,00

70,00

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022

148

Obec
Všeň

Odsávání
zplodin z
00276278 /
CAS,
Všeň 10,
Oprava zdí
51265
a podlahy v
Všeň
garážovém
stání

149

00276294 /
Náměstí
Nákup
Město
Dr. Karla ochranných
Vysoké
Kramáře
prostředků
nad
227, 51211
požární
Jizerou
Vysoké
ochrany
nad Jizerou

150

00276294 /
Náměstí
Revize a
Město
Dr. Karla
oprava
Vysoké
Kramáře vyprošťovac
nad
227, 51211 ího zařízení
Jizerou
Vysoké
WEBER
nad Jizerou

151

00276294 /
Náměstí
Město
Dr. Karla
Vysoké
Kramáře
nad
227, 51211
Jizerou
Vysoké
nad Jizerou

152

Město
Zákupy

Nákup
věcných
prostředků
požární
ochrany

instalace
odsávání
zplodin z
CAS - 1
Zlepšení
soubor,
podmínek pro
oprava
398 000,00
výjezdovou
podlahy a
jednotku
zdí v
garážovém
stání - 1
soubor
opasek - 4
ks,
zásahové
rukavice U2) Pořízení
4 páry,
osobních
výstražná
ochranných
18 000,00
vesta - 2
prostředků požární
ks,
ochrany
zásahový
ochranný
oblek - 1
ks
U3) Oprava
věcných
prostředků požární
ochrany jednotek
předurčených v
revize a
Nařízení
oprava
Libereckého kraje vyprošťova
č. 1/2021 a v
cího
42 500,00
operativní
zařízení
dokumentaci
WEBER Požárního
1 ks
poplachového
plánu pro likvidaci
následků
dopravních nehod
U6c) Pořízení
hadice C věcných
10 ks,
prostředků požární hadice B ochrany
4 ks

Obnova, doplnění
00261114 /
Obnova
osobních
Borská 5,
osobních
ochranných
47123
ochranných
prostředků požární
Zákupy
prostředků
ochrany.

96

komplet
zásahový
DEVA
TIGER
Plus

49,87

50,00

50,00

15 240,00

50,00

56 304,00

60,00
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požární
ochrany

Nákup
00481491 / osobních
Městys Zdislava 3, ochranných
153
Zdislava
46353
prostředků
Zdislava
pro JPO
Zdislava

Nákup
00481491 /
technických
Městys Zdislava 3,
154
prostředků
Zdislava
46353
pro JPO
Zdislava
Zdislava

ELITE EU
- 2 ks,
obuv
HAIX Fire
Eagle - 2
páry, přilba
DRAEGE
R HPS 700
signální
žlutá - 2
ks,
rukavice
rescue
Cestus
Deep III
Pro 3207 4 páry
zásahový
oblek
Patriot
Elite - 2 ks,
obměna starých
rukavice
osobních
zásahové
ochranných
Fire Pro
prostředků za nové Red - 2 ks,
obuv
zásahová
Fire Eagle
- 2 ks
svítilna
PELI
RALS
9430C Led
- 1 ks,
svítilna
pořízení
XPS led technických
3 ks, buben
prostředků na
navíjecí
základě
25m 230v
nedostatečného
IP 44 - 1
vybavení jednotky ks, buben
při výpadku
navíjecí 40
elektrické energie m 230v IP
v obci
44 - 1 ks,
stojan
osvětlovací
výsuvný
TOWER
LITE CAS
včetně

97

32 778,60

60,00

34 831,00

60,00
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nabíječky,
baterie,
zdroje - 1
ks
U3)Pořízení,
obnova, doplnění a
opravy věcných
Pořízení
prostředků požární
prostředků
ochrany jednotek
00262625 /
pro
předurčených v
Zlatá
předurčenos
Obec
Nařízení Lib. kraje
Olešnice
t na
155
Zlatá
č.1/2021 a v
172, 46847 dopravní
Olešnice
operativní
Zlatá
nehody pro
dokumentaci
Olešnice
JPOIII/
požárního
Zlatá
poplachového
Olešnice
plánu pro likvidaci
následků
dopravních nehod
U6c) pořízení,
00262625 / Náhradní
obnova, doplnění a
Zlatá
zdroje k ruč.
Obec
opravy věcných
Olešnice radiost. pro
156
Zlatá
prostředků požární
172, 46847
JPOIII/
Olešnice
ochrany mimo
Zlatá
Zlatá
prostředků
Olešnice
Olešnice
uvedených v U6a)

157

Město
Žandov

U2 - Pořízení,
Doplnění
00261131 /
obnova, doplnění a
osobních
Náměstí
opravy osobních
ochranných
82, 47107
ochranných
prostředků
Žandov
prostředků požární
PO
ochrany

98

páteřní
deska - 1
ks,
ochranný
štít - 2 ks,
zachycova
č Airbagů 1 ks,
rozbíječ
skla - 1 ks,
systém
stabilizační
ch tyčí - 1
ks
zdroje k
radiostanic
i Motorola
GP 344 - 6
ks, zdroje
k
radiostanic
i Motorola
GP 360 - 2
ks
opasek
polohovací
FIREMAN
s rychlosp.
Q-RS - 2
ks, obuv
FIREMAN
II - 4 páry,
svítilna
ADALIT
L-5 Power
LED, Ex s
držákem
na přilbu
Gallet - 2
ks, přilba
DRAEGE
R HPS
7000

84 574,00

70,00

15 204,00

60,00

51 546,00

60,00
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fotoluminis
cenční,
zlatý štít,
vč.
zátylníku
NOMEX,
bez polepu
- 1 ks,
kalhoty
zásahové
ochranné
jednovrstv
é
FIRESNA
KE FR2 3 ks,
komplet
zásahový
FIREREX
Plus FR3 1 ks, kabát
zásahový
třívrstvý
FIREREX
Plus FR3 1 ks,kabát
ochranný lehký
zásahový
PATROL
X - 1 ks,
vesta
výstražná
VELITEL
s kapsami 1 ks, kabát
zásahový
ochranný
jednovrstv
ý
FIRESNA
KE FR2 1 ks, přilba
DRAEGE
R HPS
3500,
signální
žlutá - 1
ks, kukla
DEVOLD
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159

Město
Žandov

00261131 /
Náměstí
82, 47107
Žandov

Pořízení a
doplnění
věcných
prostředků
požární
ochrany

Město
Žandov

00261131 /
Náměstí
82, 47107
Žandov

Doplnění
věcných
prostředků
PO

SPIRIT s
otvorem na
obličej - 1
ks,
rukavice
zásahové
WENDY 1 ks
Hlásič detektor
plynů
GasAlert
MicroClip
X3 - 1 ks,
Kryt ochranné
štíty pro
U3 - Pořízení a vyprošťová
doplnění věcných
ní při
prostředků požární nehodách
ochrany
- 1 ks,
Vyprošťov
ací nářadí
PARATEC
HHooligan
91,4 cm se
standardní
mi čelistmi
- 1 ks
proudnice
kombinova
ná
MDTECH
D25
TURBO 1 ks,
hadice D25
U6a - Doplnění
Weepflexvěcných
G
prostředků PO dle samorosící
předurčenosti
20m pro
lesní
požáry se
spojkami
Al - 2 ks,
pádlo
PLASTIC
C1 Raft - 4
ks,

100

21 918,00

60,00

15 519,00

60,00
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rozdělovač
kulový
AWG CDCD - 1 ks
00262633 /
Pořízení
nám. 3.
Město
nové
května 1,
160 Železný
cisternové
46822
Brod
automobilo
Železný
vé stříkačky
Brod

Pořízení nové
cisternové
automobilové
stříkačky

nová CAS
- 1 ks

1 000
000,00

zásahový
oblek
vícevrstvý
- 2 ks,
zásahové
rukavice 12 ks,
zásahový
Pořízení, obnova,
00262633 /
oblek
doplnění osobních
nám. 3.
jednovrstv
Město
Pořízení
ochranných
května 1,
ý - 4 ks,
161 Železný
ochranných
prostředků pro
158 892,00
46822
zásahové
Brod
prostředků
zlepšení
Železný
boty - 8 ks,
bezpečnosti
Brod
svítilna s
zasahujících členů.
držákem
na
zásahové
přilby - 2
ks,
zásahová
přilba - 6
ks
00262633 /
nám. 3.
Pořízení
Město
sada
května 1,
sady
Pořízení sady
162 Železný
zvedacích 70 000,00
46822
zvedacích
zvedacích vaků
Brod
vaků - 1 ks
Železný
vaků
Brod
Pořízení
00262633 / motorové
Pořízení motorové
nám. 3.
pily a
Město
pily a svítilny pro
května 1, svítilny pro
motorová
163 Železný
zásahy v
19 800,00
46822
zásahy v
pila - 1 ks
Brod
souvislosti s
Železný souvislosti s
větrnými smrštěmi
Brod
větrnými
smrštěmi
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11,56

60,00

70,00

60,00
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00262633 / Pořízení
plovoucí
nám. 3.
plovoucího
Pořízení
čerpadlo Město
května 1, a kalového
plovoucího a
1 ks,
164 Železný
46822
čerpadla, kalového čerpadla, čerpadlo
Brod
Železný
oprava
oprava PS12
kalové - 1
Brod
PS12
ks
oprava
brzdové
soustavy
00262633 /
vozidla
nám. 3.
Oprava
Praga - 1
Město
května 1,
vozidla
Oprava vozidla
ks, oprava
165 Železný
46822
Praga a
Praga a Tatra
vzduchotec
Brod
Železný
Tatra
hniky na
Brod
podvozkov
é části
vozidla
Tatra - 1 ks

79 800,00

70,00

51 000,00

60,00

P. č. dle abecedy

3. s neposkytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje z důvodu nedodržení věcných a formálních podmínek programu
pro přidělení dotace níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt:

1

Žadatel

Obec
Dalešice

IČO /
sídlo

Název
projektu

Účel
projektu

Parametry
projektu

zastavovací terč
- 2 ks, pracovní
U6 c) lano - 2 ks,
pořízení,
pracovní sedací
obnova,
úvazek vč.
4325620
doplnění a
karabiny a
Pořízení
1/
opravy
stoupacího
věcných
Dalešice
věcných
blokantu - 2 ks,
prostředků
67,
prostředků
hydraulický
požární
46802
požární
zvedák - 1 ks,
ochrany
Dalešice
ochrany mimo
jednoruční
prostředků
zásahová
uvedených v motorová pila -1
U6)a)
ks, svítilna na
zásahové helmy
vč. držáku - 4 ks
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Výše
dotace v
Kč

Podíl na
celkovýc
h
výdajích
v%

16 250,00

49,97
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2

4.

Město
Dubá

3

Městys
Holany

4

Městys
Holany

5

Obec
Horní
Branná

6

Obec
Jesenný

0026047
9/
Město
Masaryk
Dubá ovo nám.
osobní
138,
ochranné
47141 prostředky
Dubá

U2) pořízení
nových
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

obuv - 6 párů,
rukavice - 6
párů

27 399,00

nákup
0026052
ochranných
Nákup
5/
Udržení a
rukavic - 4 ks,
ochrannýc
Holany
zvýšení
nákup
h
14 120,00
43,
akceschopnost polohovacích
prostředků
47002
i jednotky PO opasků - 4 ks,
PO
Holany
nákup zásahové
obuvi - 4 ks
nákup
radiostanic - 2
0026052
ks, nákup
5/
Nákup
Nákup
armatury Holany
věcných
věcných
zásahových
26 184,00
43,
prostředků prostředků
proudnic -4 ks,
47002
PO
jednotky PO
nákup
Holany
přetlakových
ventilů - 2ks
0027573
5 / Horní Přístavba
Branná hasičárny
Přístavba
přístavba
262,
ve
hasičárny ve
500 000,00
hasičárny - 1 ks
51236 Valteřicíc Valteřicích.
Horní
h
Branná
0027578
Stavební
6/
Výměna
úpravy
Jesenný
brány
hasičské
brána - 1
74 000,00
13,
hasičské
zbrojnice
komplet
51212
zbrojnice
(vjezdové
Jesenný
brány)

60,00

50,00

50,00

28,99

49,66

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu
1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 30
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

103

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022

30. (7) ZR–RO č. 175/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Chýle uvedl, že odbor kancelář hejtmana obdržel 2 žádosti o dotaci. Podmínky vyhlášeného
programu splnily obě podané žádosti. Navrhuje se poskytnutí finanční podpory oběma žadatelům
v souhrnné výši 700.000 Kč.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 816/22/RK
ZR–RO č. 175/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.3
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 175/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana ve výši 700.000 Kč,
a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a prevence
kriminality, programu č. 1.3 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit
v rámci programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v úhrnném
objemu do výše 700.000 Kč na projekt:

P. Žadate
č.
l

1

Město
Dubá

Sídlo

Masaryk
ovo nám.
138,
47141
Dubá

IČO

002604
79

Název
projektu

Účel
projektu

Parametry
projektu

Výše
dotace
(Kč)/Po
díl na
celkovýc
h
způsobil
ých
výdajích

Pracovní
místa s
pracovní
náplní
obsahujíc
í službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II

Vytváření
pracovních
míst s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II a
jejich
finanční
zajištění

Pracovní místo
s pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II
– 2 ks

300.000/
50 %
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2

Město
Harrac
hov

Harracho
v 150,
51246
Harracho
v

002756
97

Pracovní
místa s
pracovní
náplní
obsahujíc
í službu v
jednotce
SDH
kategorie
II

Vytváření
pracovních
míst s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II a
jejich
finanční
zajištění

pracovní místo s
pracovní náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II
– 2 ks

400.000/
69,93 %

3.

se smlouvou č. OLP/1978/2022 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
mezi Městem Dubá, IČO: 00260479, se sídlem Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá
a Libereckým krajem,

4.

se smlouvou č. OLP/1979/2022 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
mezi Městem Harrachov, IČO: 00275697, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov
a Libereckým krajem

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 175/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 31
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

31. (8) Návrh na vyřazení majetku
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že odbor kancelář ředitele a odbor
informatiky jako správce majetku navrhuje vyřazení předmětů v uvedených tabulce. Dodala,
že věci zastaralé, rozbité a vyřazené není možné ani nikomu darovat.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se hodnotnějších vyřazených položek.
Ing. Tvrzník uvedl jako příklad vyřazení softwarů, které jsou již zastaralé a nekompatibilní
se současnými technologiemi.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 817/22/RK
Návrh na vyřazení majetku
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku kraje z účetní evidence Libereckého kraje:

105

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
Název
Řečnický pult atyp
Stupínek k pultu
Židle otočná Optimum
Židle otočná Optimum
4.150,00 Kč/1ks
Židle otočná Calypso
modrá
Židle otočná Calypso
modrá
Židle otočná JET
Židle otočná Mayer
Židle otočná Saturn
6.600,00 Kč/1ks
Židle otočná Optimum
4.709,00 Kč/1ks
Židle otočná
Židle otočná
Židle otočná 4.698,00
Kč/1ks
Židle otočná Optima
Židle otočná
Židle otočná 2.250,00
Kč/1ks
Židle otočná Anatom
Židle otočná SIRIUS
Stůl pod stroj 1.830,00
Kč/1ks
Věšák
Věšák Britt
Věšák Britt
Křeslo kancelářské LEI
1800
Polokřeslo
2.682,00
Kč/1ks
Atyp police
Židle návštěvní Class
25C1
Polokřeslo
Polokřeslo s područkou
Podstavec
Kontejner KT 5-1C
2.440,00 Kč/1ks

Identifikační kód

KULBH00048HY
KULBH00048G3
KULBH000IYWR
KULBH000I26L
KULBH000H8UG
KULBH000H8TL
KULBH000DRH0

Pořizovací cena Rok pořízení Zůstatková cena
(v Kč)
(v Kč)
k 31.05.2022
21.623,00
2006
4.293,00
2006
4.741,20
2012
12.450,00 2013–2014

2.970,00

2009

KULBH000DVNE

3.696,00

2009

KULBH000J9Q3
KULBH0001LLY
KULBH000J91K
KULBH000J92F
KULBH000D2KG
KULBH000D75K
KULBH00016DZ
KULBH0000OCZ
KULBH0000NOI
KULBH0000FBV
KULBH000AMYP
KULBH0007Q8M
KULBH0004H35
KULBH000DNE7
KULBH000DE3H
KULBH000J8Y6
KULBH0001LC7
KULBH0001I97
KULBH00034EI
KULBH000DZR2
KULBH000IKL0
KULBH000H7MR

11.891,00
10.205,00
13.200,00

2012
2002
2011

9.418,00

2010

1.890,00
5.579,00
9.396,00

2002
2002
2002

2.780,00
5.995,00
4.500,00

2003
2005
2006

8.275,00
12.950,00
3.660,00

2009
2011
2001

2.705,00
1.059,00
969,00
8.059,00

2001
2009
2013
2014

KULBH0003K93
KULBH0003JW3
KULKB0003MQC
KULBH000FV0V

5.364,00

2002

1.220,00
2.165,90

2001
2015

KULBH0001CEO
KULBH0000RE4
KULBH00009JX
KULBH0002P51
KULBH0001E79
KULBH0001E84
Kontejner
2.710,00 KULBH000B5KL
Kč/1ks
KULBH000B7CB
Kontejner KT 5-2D
KULBH00005JP
Kontejner HK 24C
KULBH000D91Q
Stůl psací ST 4-5D
KULBH0001FE3
Stůl psací
KULBH000BDAF

1.656,00
995,00
1.230,00
7.320,00

2002
2003
2003
2001

5.420,00

2003

4.163,00
4.535,00
2.318,00
7.383,00

2002
2010
2001
2003
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Stůl pod PC
Skříňka pod kopírku
Půlkruh
Servírovací stolek
Stolek pod TV
Rohový segment
Regál rohový
Laserové ukazovátko
Flash disk 256MB
Flash disk 256MB
Flash disk 256MB
Flash disk Data Travel
32GB
Prodejní stánek MOBIL
Průtokový snímač
Kompresor Base Master
Brašna k fotoaparátu
Fotografický batoh
Brašna k fotoaparátu

KULBH0008DZ1
KULBH0004XLJ
KULBH000G2JI
KULBH000L23X
KULBH00016Y2
KULBH000252C
KULBH0004XTF
KULBH0009AQI
KULBH0007ZTY
KULBH0004J4M
KULBH0005XKB
KULBH000HFWT

5.432,00
5.190,00
1.918,19
3.994,21
1.990,00
1.037,00
1.644,00
1.347,60
2.852,00
2.899,00
747,00
669,00

2004
2006
2015
2017
2001
2000
2006
2003
2004
2003
2006
2014

KULBH000E6KB
KULBH000FT14
KULBH000E70W
KULBH000HN7Q
KULBH0006RZ1
KULBH000DHSF

11.638,00
2.924,50
6.902,00
1.490,00
3.399,00
599,00

2008
2016
2008
2013
2005
2009

Aktovka Menton

KULBH000DV7M

2.822,00

2009

Autoadaptér Belkin
Nokia 6070 modrá
Nokia 6303i
1
Kč/1ks
Samsung Galaxy i8200N
Nokia Lumia 735
Nokia 208 Red
Samsung Galaxy i9195
Samsung Galaxy J710
APPLE iPHONE 5S
Samsung GT S5611
Lenovo A536
Samsung Galaxy G8000
Samsung Galaxy S5611
3.290,00 Kč/1ks
Lumia Microsoft 550
Lumia Microsoft 550
2.268,00 Kč/1ks
Samsung Galaxy G930F
Diktafon
4.258,00
Kč/1ks

KULBH000CSW3
KULBH00044F0
KULBH000CPHR
KULBH000CLAI
KULBH000G0W3
KULBH000GUKX
KULBH000G9PB
KULBH000G64T
KULBH000FQ4A
KULBH000FZOR
KULBH000FUWM
KULBH000MFPZ
KULBH000FGZX
KULBH000FHYV
KULBH000FHZQ
KULBH000M3DZ
KULBH000M3FP
KULBH000M3EU
KULBH000KI1G
KULBH0002Z0S
KULBH0001AQE
KULBH0007UHL
KULBH0008WN0
KULBH000188A
KULBH0007ZWJ
KULBH0007WA6
KULBH000FSME

949,00
2.699,00
2,00

2012
2007
2010

3.145,00
6.800,00
1.600,00
5.650,00
6.930,00
14.002,50
1.999,00
3.230,00
5.790,00
6.580,00

2015
2014
2014
2015
2016
2015
2015
2015
2016
2016

2.383,00
4.536,00

2016
2016

11.479,00
17.032,00

2017
2001

8.990,00
1.135,00
2.220,00
2.429,00

2002
2004
2004
2016

1.998,00

2006

12.138,00
5.490,00

2004
2003

Diktafon Olympus
Diktafon
Diktafon VN-120PC
Diktafon Philips DVT
4000 stříbrný
Diktafon P3
999,00
Kč/1ks
Diktafon Sony
Diktafon Olympus

KULBH0004YG1
KULBH0004ZZ7
KULBH0007WO8
KULBH0008X00
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Digitální záznamník
KULBH00052RD
Kalkulačka Texas 590,00 KULBH000ALCY
Kč/1ks
KULBH000ALW6
Dalekohled
KULBH0004H8G
Skartovací stroj HSM
KULBH000EX1P
108.2
Skartovací stroj OLY 22,4 KULBH000ALI4
4.500,00 Kč/1ks
KULBH000AMU9
Skartovací stroj REXEL KULBH000D7F6
Vysavač Sencor
KULBH000FS31
Objektiv Cannon
KULBH0008XFX
Širokoúhlý objektiv
KULBH0006S1K
Teleobjektiv
KULBH0006S0P
Objektiv Canon
KULBH0004E9W
Modem ADU 635WH
KULBH000DAW8
Digitální fotoaparát FUJI KULBH000HN8L
X-A1
Paměťová karta do
KULBH0005UDV
fotoaparátu Olympus
Paměťová karta do
KULBH000D5UH
fotoaparátu NIKON
Kamera Panasonic NV
KULBH0007Z3K
GS120
Rychlovarná konvice
KULBH000H63L
Bravo B-4382
799,00 KULBH000H65B
Kč/1ks
KULBH000G5RT
Rychlovarná konvice
KULBH000RNE5
Sencor SWK 1776 699,00 KULBH000RONP
Kč/1ks
Rychlovarná konvice
KULBH000LWKQ
Buckingham 20460
Rychlovarná konvice
KULBH000LXRK
Buckingham 20460
Rychlovarná konvice
KULBH000C4JK
BOSH
Stojanový ventilátor
KULBH00094IS
Stolní lampa
KULBH000CS5U
Technologie stravování – KULBH00051BS
SOUBOR – 1ks chladící
skříň prosklená
Mikrovlnná trouba Sencor KULBH00044S7
Mikrovlnná trouba
KULBH0008PKS
Pračka Elektrolux
KULBH000DRO1
Chladniáčka Calex 270
KULBH0006SDW
Radio Panasonic
KULBH00031NU
Psací stroj Carrera de Luxe KULBH00018LH
Odpočinkové místo –
KULBH000HM1R
Mníšek – projekt
Hřebenovka
Dataprojektor HITACHI KULBH000GD71
CP-CX300
Monitor ASUS 24“ LCD KULBH000DPQ5
Monitor DELL E2009
KULBH000M1YG
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4.435,00
1.180,00

2005
2003

2.872,00
18.633,00

2006
2009

9.000,00

2003

3.588,00
2.499,00
3.000,00
21.999,00
13.999,00
29.999,00
3,00
14.990,00

2010
2016
2003
2005
2006
2006
2009
2013

1.255,00

2007

1.490,00

2010

27.626,00

2004

2.397,00

2015

1.398,00

2019

1.290,00

2017

1.399,00

2017

1.102,00

2011

1.659,00
699,00
16.400,00

2002
2010
2005

1.299,00
1.459,00
9.589,00
4.134,00
5.216,00
4.976,00
1.009.723,94

2007
2004
2009
2005
2001
2002
2013

23.280,00

2014

7.996,00
1.690,00

2009
2016

203.587,94
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Monitor LCD Dell 17“
9.160,00 Kč/1ks

KULBH0007I91
KULBH0007IEC
KULBH0007IF7
KULBH0007IG2
KULBH0007IBR
Monitor 17“ Acer
KULBH0004DMA
Monitor LCD 17“
KULBH0003WBH
Monitor Dell E2009
KULBH000LYQI
Monitor Dell 24“
KULBH000LGVB
Notebook DELL Latitude KULBH000CU3Q
E5420
Notebook Dell Latitude KULBH000QYKJ
E7450
Notebook Dell Latitude KULBH000CUBM
2120
Notebook Dell Latitude KULBH000CT88
E5430
Notebook Dell Inspiron KULBH000IGGH
3521
Notebook Dell Latitude KULBH000GE6Z
5440
28.289,80 KULBH000GDYA
Kč/1ks
Notebook Dell Latitude KULBH000GFEO
E6420
PC Workstation Dell T
KULBH000EA16
7400
Dokovací stanice
KULBH000CTV1
Tablet Lenovo 8.999,00 KULBH000LR4X
Kč/1ks
KULBH000LR32
KULBH000LR27
KULBH000LR1C
KULBH000LR0H
Přenosný PC Apple iPad KULBH000CROE
64GB
Přenosný PC Apple iPad KULBH000CRRZ
64GB
Tiskárna HP LJ 1200
KULBH0001JN2
Tiskárna HP LJ 1200
KULBH000BB07
Tiskárna HP LJ 1300
KULBH000AGFI
Tiskárna HP LJ 1100
KULBH0007JNW
Tiskárna Canon
KULBH0004CW3
Tiskárna samolepicích
KULBH000G5SO
štítků
2.716,00 KULBH000G5TJ
Kč/1ks
Kopírka Olympia
KULBH00004SN
Kopírka Olympia
KULBH0008UFI
Kopírka Aficio
KULBH0004UK9
Čtečka čárových kódů
KULBH00082E3
MS-9520
Čtečka čárových kódů
KULBH000EUO3
Voyag. MS9540
Čtečka čárových kódů
KULBH000GJLX
Voyag. MS9540
Samsung Galaxy J5
KULBH000LTUX
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45.800,00

2005

11.170,00
9.160,00
1.590,00
4.719,00
26.855,00

2006
2007
2017
2017
2011

9.290,00

2020

18.285,00

2011

29.434,80

2012

15.851,00

2014

56.579,60

2014

7.990,00

2015

118.058,00

2008

4.314,00
44.995,00

2012
2017

28.294,00

2010

27.995,00

2010

13.702,00
27.720,80
12.545,00
14.935,00
7.224,00
5.432,00

2002
2003
2004
2003
2007
2015

64.172,00
149.990,00
39.876,00
7.416,00

2003
2003
2006
2004

3.914,00

2021

3.460,60

2015

5.000,00

2017

2.468,00

652,60
1.537,50
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Digitální fotoaparát
KULBH000EYB4
Panasonic
Bezdrátové laserové
KULBH000IFY6
ukazovátko
Laminátor Pouchman
KULBH0002DHP
Rozbočovač 1PC-2VGA KULBH0005YXB
HDD A-DATA
KULBH000IQ9I
Vypalovačka DVD
KULBH000AHTD
Vypalovačka DVD
KULBH0005Y4C
Vypalovačka DVD
KULBH000EQZC
SW – Úprava krizového KULBH0007XIV
řízení aplikace SPO
SW – NetPublish 3.2.0 pro KULBH000FC40
servery
SW – Geografická
KULBH000F5JA
databáze Arc ČR 500
SW – Informační portál – KULBH000KKT6
problematika sociálních a
zdravotních služeb
SW – Implementace a
KULBH000FP67
ostatní služby k Firewallu

Celkem

9.956,00

2008

1.113,20

2014

8.052,00
1.864,00
2.280,00
2.615,00
953,00
1.134,00
632.128,00

2001
2006
2012
2004
2006
2010
2004

12.830,40

1.030.064,00

2007

14.416,20

80.325,00

2007

1.244,00

235.950,00

2018

188.316,00

577.445,88

2016

243.708,88

5.046.697,92

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup při likvidaci majetku kraje
v souladu se směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2005.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 32
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

32. (99) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Nákup 44“ skeneru“
Ing. Tvrzník stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že skener musí být takový, aby zvládal
požadované potřeby.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se názvu Nákup 44“ skeneru.
M. Půta požádal Ing. Tvrzníka o doplnění důvodové zprávy po projednání, o vysvětlení názvu
a rozměru skeneru do důvodové zprávy.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 818/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Nákup 44“ skeneru“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup 44“ skeneru“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to DIGIS, spol. s r.o.,
IČO 19012276, se sídlem Výstavní 292/1, 702 00 Ostrava, za nabídkovou cenu 276.000 Kč bez DPH,
tj. 333.960 Kč včetně DPH,
schvaluje
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kupní smlouvu č. OLP/1220/2022 mezi Libereckým krajem a společností DIGIS, spol. s r.o.,
IČO 19012276, se sídlem Výstavní 292/1, 702 00 Ostrava
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. 06. 2022
hlasování č. 33
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

33. (9) Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy
na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2022
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dopravní výchovu,
která je součástí vzdělávání dětí v oblasti dopravní bezpečnosti. Výuka je složena z teoretické části
prováděné na učebnách a praktický nácvik jízdy podle pravidel na venkovních plochách.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 819/22/RK
Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji pro rok 2022 v úhrnném objemu 420.000 Kč
níže uvedeným příjemcům max. do výše:
Statutární město, město, obec

IČ

Max. výše dotace v období 2022 v Kč

Česká Lípa

002 60 428

89.000

Český Dub

002 62 722

10.000

Frýdlant

002 62 781

25.000

Chrastava

002 62 871

10.000

Jablonec nad Nisou

002 62 340

85.000

Košťálov

002 75 841

51.000

Liberec

002 62 978

120.000

Turnov

002 76 227

30.000

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2022 na podporu dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi výše uvedenými příjemci provozujícími dětská
dopravní hřiště a Libereckým krajem
a ukládá
2.
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit materiál
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 34
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

34. (10) RO č. 157/22 - úprava výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní
obslužnosti; poskytnutí účelových dotací na propagaci Libereckého kraje, IDOL
a Opuscard
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 820/22/RK
RO č. 157/22 - úprava výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti;
poskytnutí účelových dotací na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje obecně prospěšné společnosti Železniční
společnost Tanvald, Krkonošská 256, 468 41 Tanvald, IČ 25474481, na projekt pod názvem
„Zubačka 2022“; spolku Boveraclub, z. s., Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec II, IČ 26989166,
na projekt pod názvem „Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2022“; spolku Klub přátel
železnic Českého ráje, Nádražní 1109, 511 01 Turnov, IČ 49294211, na projekt „Historickým vlakem
Českým rájem“; společnosti s ručením omezeným KŽC Doprava, Meinlinova 336, 190 16 Praha 9,
na projekt „Provoz nostalgických vlaků v Libereckém kraji“ a spolku Spolek železniční historie
v Martinicích v Krkonoších, IČ 04256221, na projekt pod názvem „Krkonošské železniční víkendy“,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 157/22, kterým se v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti:
1. snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL“
ve výši 800.000 Kč,
2. navyšují výdaje v celkové výši 800.000 Kč, a to na akce:
a)
b)

Historickým vlakem Českým rájem ve výši 200.000 Kč,
Zubačka 2022 ve výši 150.000 Kč,

c)
d)

Provoz nostalgických vlaků v LK ve výši 100.000 Kč,
Krkonošské železniční víkendy ve výši 200.000 Kč,

e) Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2022 ve výši 150.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém
kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty v celkové výši 800.000 Kč:
Poř. číslo
Příjemce dotace/
sídlo
IČO
Název projektu

1.
Železniční společnost Tanvald o.p.s
Krkonošská 256, 46841 Tanvald
25474481
Zubačka 2022
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Účel projektu

Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických
jízd historických kolejových vozidel vč. propagace Libereckého kraje,
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen
„IDOL“) a krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se bude
jednat o provozování nostalgických jízd pro veřejnost s unikátními
ozubnicovými lokomotivami na ozubnicové trati Tanvald – Desná –
Kořenov – Harrachov v roce 2022), včetně doprovodného programu na
jízdách, vydání pamětních jízdenek a vydání plakátku a informačních
letáků

Výše dotace (Kč)

150.000

Poř. číslo
Příjemce dotace/
sídlo
IČO
Název projektu

Účel projektu

Výše dotace (Kč)

Poř. číslo
Příjemce dotace/
sídlo
IČO
Název projektu

2.
Boveraclub, z.s.
Mrštíkova 850/3
46007 Liberec III
26989166
Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2022
Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických kolejových vozidel vč. propagace Libereckého kraje,
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“)
a krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se bude jednat o
jízdy historických tramvají a autobusů u příležitosti akcí „Zubačky“ a jízdy
v rámci akce „Muzejní noc“ a „Den Evropského dědictví“. V souvislosti s
ukončením tramvajového provozu z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě
Liberec – Jablonec nad Nisou se připravuje výstava k historii dopravního
spojení v expozici veřejné dopravy v Technickém muzeu Liberec. Termíny
jízd na Zubačku: 4.6., 2.7., 3.7.,23.7., 6.8., 20.8. a 24.9.2022
150.000

Výše dotace (Kč)

3.
Klub přátel železnic Českého ráje, spolek
Nádražní 1109, 51101Turnov
49294211
Historickým vlakem Českým rájem
Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických vozidel vč. propagace Libereckého kraje, integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské
bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se bude jednat o prázdninové
jízdy Českým rájem na území Libereckého kraje v období od 2. 7. 2022 –
27. 8. 2022.
200.000

Poř. číslo

4.

Účel projektu
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Příjemce dotace/
sídlo
IČO
Název projektu

Účel projektu

Výše dotace (Kč)

Poř. číslo
Příjemce dotace/
sídlo
IČO
Název projektu

Účel projektu

Výše dotace (Kč)

KŽC Doprava, s.r.o.
Meinlinova 336, 19016 Praha 9
27423069
Provoz nostalgických vlaků v Libereckém kraji
Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických kolejových vozidel vč. propagace Libereckého kraje,
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a
krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se bude jednat o
provozní sezónu nostalgických vlaků v Libereckém kraji a o vydání brožury
„Kalendář výletních vlaků 2022“. Provozní období bude o víkendech a
státních svátcích v období od 26. 3. do 30. 10. 2022.
100.000

5.
Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších, spolek
č.p. 131, 51232 Martinice v Krkonoších
4256221
Krkonošské železniční víkendy
Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických kolejových vozidel vč. propagace Libereckého kraje,
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a
krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se jedná o dva
projekty. První akce je „Krkonošský parní víkend“, který proběhne v
termínech 15.-18.7. 2022 a 12.–15.8.2022. Jedná se o tradiční jízdy
historického parního vlaku vedeného lokomotivou 310.0134 se soupravou
historických vozů. Druhá akce je „Víkend s Hurvínkem“, která proběhne v
termínech 30.-31.8.2022 a 27.-28.8.2022. Po lokálce mezi Martinicemi v
Krkonoších a Rokytnicí nad Jizerou se bude pohybovat historické vozidlo
M 131.1541, tzv. Hurvínek.
200.000

schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1886/2022
mezi Libereckým krajem a obecně prospěšnou společností Železniční společnost Tanvald,
b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1888/2022
mezi Libereckým krajem a spolkem Boveraclub, z. s.,
c)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1889/2022
mezi Libereckým krajem a spolkem Klub přátel železnic Českého ráje,

d)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1890/2022
mezi Libereckým krajem a společností s ručením omezeným KŽC Doprava,

e)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1891/2022
mezi Libereckým krajem a spolkem Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

a ukládá
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1.

2.

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení příjemce Železniční společnost Tanvald o. p. s., Boveraclub, z. s., Klub přátel železnic
Českého ráje, spolek a Spolek železniční historie v Martinicích v Krkonoších, spolek,
Termín: 27. 05. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, podepsat smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1886/2022, č. OLP/1888/2022,
č. OLP/1889/2022, č. OLP/1890/2022 a č. OLP/1891/2022,

Termín: 10. 06. 2022
3. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 157/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 35
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

35. (11) Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě pro rok 2022
- České dráhy, a.s.; ARRIVA vlaky s.r.o.; Die Länderbahn CZ s.r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že proběhla aktualizace cen. Dále jsou
s dopravci každoročně uzavírány dodatky ke smlouvám.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 821/22/RK
Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě pro rok 2022 - České
dráhy, a.s.; ARRIVA vlaky s.r.o.; Die Länderbahn CZ s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. dodatek č. 18 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
„Jizerskohorské železnice“ č. OLP/1813/2009, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, kterým dochází k vymezení objednaného dopravního výkonu a ke stanovení
rozpisu výše měsíčních splátek pro období platnosti jízdního řádu 2021/2022;
2.

dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
– Železnobrodská železnice č. OLP/5293/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, kterým dochází k aktualizaci rozsahu dopravního výkonu a úpravě
jednotkových cen pro období platnosti jízdního řádu 2021/2022;

3.

dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
– Severojižní č. OLP/5297/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA
vlaky s.r.o., IČ: 28955196, se sídlem Křižíkova 148/34, CZ-186 00 Praha 8 – Karlín,
kterým dochází k aktualizaci rozsahu dopravního výkonu a úpravě jednotkových cen pro období
platnosti jízdního řádu 2021/2022;
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4.

5.

dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony – Ještědská
železnice č. OLP/5296/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA vlaky
s.r.o., IČ: 28955196, se sídlem Křižíkova 148/34, CZ-186 00 Praha 8 – Karlín, kterým dochází
k aktualizaci rozsahu dopravního výkonu a úpravě jednotkových cen pro období platnosti
jízdního řádu 2021/2022;
dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
- „Českolipská železnice“ č. OLP/1489/2021, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností
Die Länderbahn CZ s.r.o., IČ: 08342849, se sídlem U Studánky 39/1, 400 07 Ústí nad Labem,
kterým dochází k úpravě jednotkových cen pro období platnosti jízdního řádu 2021/2022

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podepsání
dodatku č. 18 ke smlouvě č. OLP/1813/2009, dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/5293/2019, dodatku
č. 4 ke smlouvě č. OLP/5297/2019, dodatku č. 4 ke smlouvě č. OLP/5296/2019 a dodatku
č. 1 ke smlouvě č. OLP/1489/2021.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 36
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

36. (12) Dodatek č. 1 k dohodě o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n. Nisou
– Zittau – Bogatynia – Frýdlant – Świeradów-Zdrój
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se upravuje výše poskytovaných slev
pro vybrané kategorie cestujících ze 75 % na 50 %.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 822/22/RK
Dodatek č. 1 k dohodě o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n. Nisou – Zittau
– Bogatynia – Frýdlant – Świeradów-Zdrój
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem dodatku č. 1 k Dohodě o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n. Nisou – Zittau
– Bogatynia – Frýdlant – Świeradów-Zdrój č. OLP/1147/2021, uzavíraným mezi Libereckým krajem
a Gminou Bogatynia, se sídlem ul. Daszyńskiego 1, PL-59-920 Bogatynia, Gminou Miejska
Świeradów-Zdrój, se sídlem ul. 11. listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój a Landratsamt Görlitz,
se sídlem Bahnhofstraße 24, D-02826 Görlitz, kterým se upravuje výše poskytovaných slev
pro vybrané kategorie cestujících ze 75 % na 50 %
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit dodatek
č. 1 k dohodě č. OLP/1147/2021 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 37
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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37. (108) ČSAD Liberec, a.s. – delegace zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se bere na vědomí pozvánka
na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se úpravy materiálu, který bude předkládán zastupitelům
kraje.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 823/22/RK
ČSAD Liberec, a.s. – delegace zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
pozvánku na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33,
460 06 Liberec VI, IČ: 250 45 504, která se bude konat dne 7. 6. 2022 od 13.30 hodin, v sídle
společnosti,
navrhuje
delegovat pana Daniela Davida, ve smyslu ust. ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec,
a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504, která se uskuteční
dne 7. 6. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na Valnou hromadu společnosti Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 38
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (109) AUTOBUSY LK, s.r.o. – pozvánky na valné hromady ČSAD Liberec, a.s.,
a Autocentrum Nord, a.s. - Rada kraje v působnosti jediného společníka
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 824/22/RK
AUTOBUSY LK, s.r.o. – pozvánky na valné hromady ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum
Nord, a.s. - Rada kraje v působnosti jediného společníka
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Autobusy LK, s.r.o., po projednání,
bere na vědomí
pozvánky na valné hromady společností ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s.,
které se uskuteční dne 7. 6. 2022,
souhlasí
se zmocněním Mgr. Leoše Teufla, zaměstnance Libereckého kraje, k zastupování společnosti
Autobusy LK, s.r.o., na valných hromadách společností ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord,
a.s., které se uskuteční v roce 2022, a to ve všech případech, kdy jednatel společnosti Autobusy LK,
s.r.o., nebude moci vykonávat jejím jménem akcionářská práva pro střet zájmů daný zákonem
o obchodních korporacích nebo stanovami společnosti ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s.,
schvaluje
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text plných mocí pro Mgr. Leoše Teufla, zaměstnance Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat o přijatém
usnesení jednatele společnosti Autobusy LK, s.r.o.
Termín: 07. 06. 2022
hlasování č. 39
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

39. (13) RO č. 169/22 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje – neinvestiční dotace
MPSV na výkon sociální práce a navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, ÚZ 13015
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Jiří Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních
služeb.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 825/22/RK
RO č. 169/22 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje – neinvestiční dotace MPSV
na výkon sociální práce a navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, ÚZ 13015
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 169/22, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje 2022 z titulu přijaté účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022 na výkon sociální
práce o částku 848.436 Kč,
navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor
sociálních věcí, č. a. 051600, o neinvestiční dotaci s účelovým znakem 13015 na výkon sociální
práce, o částku 848.436 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 169/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 40
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

40. (14) RO č. 156/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštity
s finanční podporou a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 826/22/RK
RO č. 156/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštity s finanční
podporou a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 156/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – transfery,
odbor sociálních věcí, v celkové výši 53.000 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 53.000 Kč,
b) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580163 0000 „DMO POBYTY, z. s.“, navýšením o částku 20.000 Kč,
zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580164 0000 „LÍP A SPOLU, z. s.“, navýšením o částku 13.000 Kč,
d) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580165 0000 „Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s.“, navýšením o částku
20.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na akci a do výše:
c)

žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

název parametru

DMO
POBYTY, 22818189
z. s.

17. listopadu
1386, Mladá
Boleslav II,
293 01

Podpora DMO
výroba mikin
POBYTY, z. s. –
výroba mikin
s logem a
spolufinancování pronájem objektu
teambuildingu

LÍP A
07826290
SPOLU, z. s.

Bratří Čapků
2870, Česká
Lípa, 470 01

Kulatý stůl
Homesharing –
doba trvání akce
sdílená péče o děti
s autismem

Sdružení
tělesně
postižených 02107538
Česká Lípa,
o. p. s.

Školní 2213,
Česká Lípa,
470 01

21. Krajské
sportovní hry osob
se zdravotním
postižením

2.

doba trvání

měrná
jednotka

ks

hodnota
Max. výše
parafin. podpory
metru

15
20.000 Kč

ks

1

hodina

2

13.000 Kč

den

2

20.000 Kč

o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli:
žadatel

IČO/
datum nar.

sídlem/
trvale bytem

Comunités,
z. s.

07781652

Rychtářská 612,
Liberec, 460 14

akce

Zdůvodnění pro neposkytnutí dotace

KALI IV – Komunitní
financování celoročního provozu
aktivity na Liberecku
není možné podpořit touto formou
IV

schvaluje
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1.

2.

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1923/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností DMO
POBYTY, z. s., IČO: 22818189, se sídlem 17. listopadu 1386, 293 01 Mladá Boleslav II,
na projekt „Podpora DMO POBYTY, z. s. – výroba mikin s logem a spolufinancování
teambuildingu“,
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1925/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností LÍP A SPOLU,
z. s., IČO: 07826290, se sídlem Bratří Čapků 2870, 470 01 Česká Lípa, na projekt „Kulatý stůl
Homesharing – sdílená péče o děti s autismem“,

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1928/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Sdružení
tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s., IČO: 02107538, se sídlem Školní 2213, 470 01 Česká
Lípa, na projekt „21. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením“
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 156/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
3.

2.

Termín: 31. 05. 2022
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.
hlasování č. 41

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0

byl přijat

41. (15) Účetní závěrky a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních
věcí za rok 2021
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že žádná z příspěvkových organizací
resortu sociálních věcí není ve ztrátě.
Proběhla krátká diskuze týkající se vývojové řady o velikosti příspěvků do příspěvkových organizací.
Mgr. Richter upozornil na drobný překlep ve výroku schvaluje, u výsledku hospodaření je uveden
chybný rok 2020.
Mgr. Tulpa přislíbil opravu po projednání, rok bude uveden správný 2021.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 827/22/RK
Účetní závěrky a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok
2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) účetní závěrku zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 316.089,67 Kč,
do rezervního fondu zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, ve výši 316.089,67
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Kč,
2.

3.

a)

účetní závěrku zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 158.691,29 Kč,
do rezervního fondu zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, ve výši 78.691,29 Kč, a do fondu odměn
zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace, ve výši 80.000 Kč,
účetní závěrku zařízení OSTARA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2021,
hospodářský výsledek za rok 2021, ve výši 0 Kč,

a)
b)
a)

účetní závěrku zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 25.072,34 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, ve výši
25.072,34 Kč,

5.

a)

6.

b)
a)

účetní závěrku zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
hospodářský výsledek za rok 2021, ve výši 0 Kč,
účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

4.

7.

8.

b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 2.412 Kč,
do rezervního fondu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
ve výši 483,00 Kč, a do fondu odměn zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, ve výši 1.929 Kč,

a)

účetní závěrku zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 103.808,97 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
ve výši 103.808,97 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 38.073,09 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, ve výši 7.615,09 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková organizace, ve výši 30.458 Kč,

a)
b)

b)

účetní závěrku zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 11.812,00 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, ve výši 11.812 Kč,

10. a)

účetní závěrku zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 32.172,38 Kč,

9.

a)
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11. a)

do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
ve výši 32.172,38 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)

hospodářský výsledek za rok 2021, ve výši 0 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 13.836,30 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, ve výši 3.836,30 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, ve výši 10.000 Kč,

13. a)

účetní závěrku zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)
12. a)

b)
14. a)
b)
15. a)

hospodářský výsledek za rok 2020, ve výši 0 Kč,
účetní závěrku zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
hospodářský výsledek za rok 2021, ve výši 0 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)
16. a)

hospodářský výsledek za rok 2021, ve výši 0 Kč,
účetní závěrku zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b)

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 70.962,78 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, ve výši 70.962,78 Kč,

17. a)

účetní závěrku zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 1.746,70 Kč,
do rezervního fondu zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, ve výši
1.746,70 Kč

b)

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 42
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

42. (16) Schválení rozpočtu na rok 2022 u vybraných příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Rozdal členům rady kraje novou verzi bodu,
dle které bude po projednání materiál upraven.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 828/22/RK
Schválení rozpočtu na rok 2022 u vybraných příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočet na rok 2022 zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,
se sídlem v Liberci
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelce
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 43
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

43. (18) Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení APOSS Liberec, příspěvková
organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 829/22/RK
Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení APOSS Liberec, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení APOSS Liberec, příspěvková
organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Mgr. Ivanu Vodrážkovou,
do funkce ředitelky zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace,
s účinností od 1. 8. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis písemného
vyhotovení jmenování Mgr. Ivany Vodrážkové do funkce ředitelky zařízení APOSS Liberec,
příspěvková organizace.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 44
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

44. (19) Výsledek, zrušení a vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 830/22/RK
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Výsledek, zrušení a vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace,
rozhoduje
o zrušení výběrového řízení na pozici na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace,
souhlasí
1. s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 238,
463 66 Jindřichovice pod Smrkem, IČO: 71220046,
2.

se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,

jmenuje
výběrovou komisi ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Pavel Novotný, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem,
Lubomír Ležovič, místostarosta obce Jindřichovice pod Smrkem
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
účastníků o zrušení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace,
2.

3.

Termín: 16. 06. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace,
Termín: 20. 05. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
hlasování č. 45

pro

7

proti

0
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zdržel se
0

byl přijat
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45. (20) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 831/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcných darů – BIOTRON LAMPA s podlahovým stojanem v hodnotě ve výši
10.000 Kč a BIOTRON LAMPA příruční v hodnotě 2.500 Kč, od
o vlastnictví zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, IČO: 70932522,
2. s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od
ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
3.

s přijetím věcného daru – potraviny v celkové hodnotě ve výši 17.962 Kč od dárce Potravinová
banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI-Rochlice,
IČO: 22714154, do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Pekárkova 572, 460 01 Liberec, IČO: 71294392

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 23. 06. 2022
hlasování č. 46
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

46. (21) Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – II. aktualizace (Aktualizace sítě
v průběhu roku 2022)
Mgr. Tůma stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se souvislostí s aktualizací sítě.
Mgr. Tůma uvedl, že důvodová zpráva bude po projednání doplněna o tabulku bilance jednotlivých
poskytovatelů.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 832/22/RK
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – II. aktualizace (Aktualizace sítě v průběhu
roku 2022)
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Základní sítí sociálních služeb Libereckého kraje – II. aktualizací pro rok 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje – II. aktualizaci (Aktualizace sítě v průběhu roku 2022)
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Zastupitelstvu Libereckého kraje a projednat materiál ve Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 47
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

V 8.25 hod., se M. Půta omluvil z jednání rady kraje. Nyní je na jednání 6 členů rady kraje.
47. (22) Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – rozvojové záměry pro rok 2023
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Tůma dodal, že se jedná o rozvojové záměry obcí a kraje k aktualizaci Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje na rok 2023. Dojde k navýšení o 32,53 úvazků pracovníku v sociálních
službách u služeb ambulantních a terénních a o 26 lůžek u služeb pobytových. Předpokládaná
nákladovost je vyčíslena na 32.638.514 Kč.
Proběhla krátká diskuze týkající se sociálních služeb.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 833/22/RK
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – rozvojové záměry pro rok 2023
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
rozvojové záměry na rok 2023 získané z území kraje na základě procesu komunitního plánování,
schvaluje
rozvojové záměry obcí a kraje k aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok
2023 dle předloženého materiálu
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit aktualizaci
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023, rozvojové záměry na rok 2023
včetně příloh Zastupitelstvu Libereckého kraje a projednat materiál ve Výboru sociálních věcí
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 48
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

48. (23) Revokace části usnesení č. 413/22/RK – úpravy v kapitolách č. 917 05 – Transfery
a 914 05 – Působnosti – žádost o individuální dotaci
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Tůma seznámil členy rady kraje s celou situací.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 834/22/RK
Revokace části usnesení č. 413/22/RK – úpravy v kapitolách č. 917 05 – Transfery
a 914 05 – Působnosti – žádost o individuální dotaci
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Rada kraje po projednání
revokuje
část usnesení č. 413/22/RK ze dne 15. 3. 2022:
a) v části „souhlasí“ v bodě 2, kterým Rada Libereckého kraje souhlasila s poskytnutím účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Oblastní charita Jičín, Na Jihu 553,
506 01 Jičín, IČO: 73633755, ve výši 1.174.645 Kč na zahájení provozu nové pobytové sociální
služby,
b) v části „souhlasí“ v bodě 3, kterým Rada Libereckého kraje souhlasila se smlouvou o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/542/2022 mezi Libereckým
krajem a organizací Oblastní charita Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČO: 73633755,
souhlasí
1) s poskytnutím dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci Oblastní charita Jičín, Na Jihu 533, 506 01 Jičín, IČO: 73633755,
ve výši 1.174.645 Kč,
2) se smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1308/2022 mezi Libereckým krajem a organizací Oblastní
charita Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČO: 73633755
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, resort sociálních věcí, předložit k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje poskytnutí dotace organizaci Oblastní charita Jičín a smlouvu
č. OLP/1308/2022.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 49
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

49. (24) Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2023
financovaného z rozpočtu kraje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Tůma upozornil na překlep datumu v důvodové zprávě. Správně je 1. 6. nikoliv 11. 6.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 835/22/RK
Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2023 financovaného
z rozpočtu kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s termínem a podmínkami Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb
v Libereckém kraji v roce 2023 financovaného z rozpočtu kraje, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 20.000.000 Kč,
2) s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
na podporu sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2023
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Vyhlášení
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dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v Libereckém kraji v roce 2023 financovaného
z rozpočtu kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených
na spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2023 k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 50
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

50. (25) Protokol o kontrole č. j. OK-03/22 – Jedličkův ústav, Lužická 920/7, 460 01 Liberec,
příspěvková organizace LK
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Požádal o společné projednání bodu
25 a 26.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 836/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-03/22 – Jedličkův ústav, Lužická 920/7, 460 01 Liberec,
příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 03/22–z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Libereckého
kraje Jedličkův ústav, Lužická 920/7, 460 01 Liberec. Kontrola byla vykonána ve dnech
21. - 23. 2. 2022 na místě, kontrolou byl zjištěn 1 nedostatek. Příspěvková organizace přijala nápravná
opatření dopisem ze dne 22. 3. 2022.
hlasování č. 51
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

51. (26) Protokol o kontrole č. j. OK-07/22 – Domov důchodců, Velké Hamry 600, 468 45 Velké
Hamry, příspěvková organizace LK
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 837/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-07/22 – Domov důchodců, Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry,
příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 07/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Domov důchodců, Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry. Kontrola byla
vykonána ve dnech 6. - 7. 4. 2022 na místě, kontrolou nebyl zjištěn žádný nedostatek.
hlasování č. 52
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

52. (27) Protokol o kontrole č. j. OK-10/22 – Gymnázium, U Balvanu 16, 466 34 Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace LK
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Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Karel Novák, vedoucí odboru kontroly.
Mgr. Novák stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že kontrolou byly zjištěny
2 nedostatky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 838/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-10/22 – Gymnázium, U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 10/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Gymnázium U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou. Kontrola byla vykonána
ve dnech 28. 2. 2022 a 1. 3. 2022 na místě, kontrolou byly zjištěny 2 nedostatky. Příspěvková
organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 5. 5. 2022.
hlasování č. 53
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

53. (28) Zřizovací listina – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Bylo požádáno o změnu v doplňkové
činnosti.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 839/22/RK
Zřizovací listina – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s úplným zněním zřizovací listiny Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvkovÉ organizace, včetně přílohy číslo 1, s účinností od 1. 6. 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 54
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

54. (29) Žádost Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou o změnu parametru
projektu „Skokanské můstky Lomnice nad Popelkou“
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.

129

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
Ing. Princová dodala, že se jedná o změnu parametrů projektu z důvodu mimořádných nákladů
způsobených vichřicí, která v areálu skokanských můstků strhla vedení vysokého napětí.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 840/22/RK
Žádost Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou o změnu parametru projektu
„Skokanské můstky Lomnice nad Popelkou“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o změnu projektu s názvem „Skokanské můstky Lomnice nad Popelkou“, podpořeného
na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 580/21/ZK ze dne 21. 12. 2021,
jehož realizátorem je Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z. s., IČO: 15043053, se sídlem
V Popelkách 1247, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
souhlasí
1. se změnou závazných parametrů projektu „Skokanské můstky Lomnice nad Popelkou“,
o kterou zažádal příjemce Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z. s., IČO:
15043053, se sídlem V Popelkách 1247, 512 51 Lomnice nad Popelkou, z důvodu mimořádných
nákladů způsobených vichřicí, která v areálu skokanských můstků strhla vedení vysokého
napětí:
Předmět
změny:
Původní

Nový

2.

Závazný parametr
název parametru/jednotka/hodnota
Rohože na nástupní lavičky K70/m2/15
Výdřeva ochoz K70/m3/4
Výdřeva nájezd K43/m3/4
Finišery rolba/ks/2
Oprava sloupu vedení VVN/ks/1
Výdřeva ochoz K70/m3/4
Výdřeva nájezd K43/m3/4
Finišery rolba/ks/3

se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3882/2021, uzavřené mezi Libereckým krajem a Lyžařským sportovním klubem
Lomnice nad Popelkou, z. s.

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 55
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

55. (30) Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti školství a mládeže Technické
univerzitě v Liberci na projekt „FS TUL Racing“
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 841/22/RK
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Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti školství a mládeže Technické
univerzitě v Liberci na projekt „FS TUL Racing“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s neposkytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Technická
univerzita v Liberci, IČO: 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17, Liberec, na projekt
„FS TUL Racing“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti školství a mládeže
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 56
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

56. (31) Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti tělovýchovy a sportu spolku
BLNP, z.s. na projekt „Inteligentní basketbalové tréninkové zařízení“
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 842/22/RK
Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti tělovýchovy a sportu spolku BLNP,
z.s. na projekt „Inteligentní basketbalové tréninkové zařízení“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s neposkytnutím účelové dotace ve výši 111.320 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli BLNP,
z. s., IČO: 08301255, se sídlem Antala Staška 192, 512 51 Lomnice nad Popelkou, na projekt
„Inteligentní basketbalové tréninkové zařízení“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 57
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

57. (32) Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 917 04 žadateli Krkonoše – svazek měst
a obcí na projekt Úprava Krkonošské lyžařské magistrály
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 843/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 917 04 žadateli Krkonoše – svazek měst a obcí
na projekt Úprava Krkonošské lyžařské magistrály

131

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 500.000 Kč žadateli
Krkonoše – svazek měst a obcí, IČO: 70157898, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, na projekt
„Úprava Krkonošské lyžařské magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí
2022/2023“, číslo akce 04804980000,
2. se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1824/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a žadatelem Krkonoše – svazek měst
a obcí, IČO: 70157898, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, na projekt „Úprava Krkonošské
lyžařské magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí 2022/2023“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 58
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

58. (33) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace společnosti SFM Liberec s.r.o. na projekt
SPORTLIVE
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 844/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace společnosti SFM Liberec s.r.o. na projekt
SPORTLIVE
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které nemá charakter
podpory de minimis, příjemci SFM Liberec s.r.o., se sídlem Jeronýmova 570/22,
460 07 Liberec, IČO: 44568118, na projekt „SPORTLIVE“, číslo akce 04807540000, do výše
1.000.000 Kč, která bude uvolňována postupně v těchto splátkách: rok 2022 – splátka do výše
250.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše 250.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 250.000 Kč
a rok 2025 – splátka do výše 250.000 Kč,
2. se zněním Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální
dotace 2022-2025, číslo OLP/1896/2022, mezi Libereckým krajem a SFM Liberec s.r.o.
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace společnosti SFM Liberec
s.r.o., na projekt SPORTLIVE k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 59
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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59. (34) ZR-RO č. 162/22 – úprava kapitoly 926 04 – poskytnutí dotací z dotačního programu
4.23 Sportovní akce pro rok 2022
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 845/22/RK
ZR-RO č. 162/22 – úprava kapitoly 926 04 – poskytnutí dotací z dotačního programu
4.23 Sportovní akce pro rok 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 162/22, kterým se upravuje výdajová část
rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 926 04 – Dotační fond / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.509.438 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1.1 snížení ukazatele číslo akce 042300000000 - nespecifikovaná rezerva programu
č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 o částku 1.500.000 Kč,
1.2 snížení ukazatele číslo akce 042600000000 - nespecifikovaná rezerva programu č. 4.26
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech pro rok 2022 o částku
9.438 Kč,

2.

1.3 zavedení nových specifických ukazatelů v programu č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022
v celkové výši 1.509.438 Kč,
s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Tělovýchova a sport, programu č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022, níže
uvedeným příjemcům na projekty realizované v roce 2022, v úhrnném objemu 1.509.438 Kč:

Název žadatele:

AC Slovan Liberec, z.s.

Název projektu:

BĚH NA ČESKOU CHALUPU 2022 - MEMORIÁL MIRKO GRÄFA

IČO:

41328019

Účel projektu:

REALIZACE 52. ROČNÍKU BĚHU DO KOPCE „BĚH NA ČESKOU
CHALUPU 2022 - MEMORIÁL MIRKO GRÄFA“

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.900 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

325

Od:

01. 04. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

17.000 Kč

Nákup služeb

17.000 Kč

Osobní náklady

10.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

44.000 Kč
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Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

47,50 %

Název žadatele:

AC Turnov, z.s.

Název projektu:

Krajské finále atletického 3boje s Adamem 2022

IČO:

00527271

Účel projektu:

Realizace Krajské finále atletického 3boje s Adamem 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

150

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

0 Kč

Nákup služeb

21.000 Kč

Osobní náklady

5.000 Kč

Ostatní náklady

2.600 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

28.600 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

69,93 %

Název žadatele:

Athletic Club Česká Lípa, z.s.

Název projektu:

Sportovní akce pro rok 2022

IČO:

48282987

Účel projektu:

Realizace - Pořádání atletického závodu - 4.kolo Krajského přeboru mužů a žen
v České Lípě

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

140

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

12.000 Kč

Nákup služeb

15.000 Kč

Osobní náklady

25.000 Kč

Ostatní náklady

17.000 Kč
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Celkové předpokládané výdaje
projektu:

69.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

28,99 %

Název žadatele:

Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci, z.s.

Název projektu:

Vánoční celostátní badmintonový turnaj kategorií U9, U11a U13 realizovaný
v Badmintonovém klubu Technické univerzity v Liberci, z.s.

IČO:

01608193

Účel projektu:

Realizace vánočního žákovského turnaje v Badmintonovém klubu Technické
univerzity v Liberci, z.s.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

52

Od:

17. 12. 2022

Do:

18. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

34.000 Kč

Nákup služeb

15.000 Kč

Osobní náklady

18.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

67.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,85 %

Název žadatele:

Ball z.s.

Název projektu:

BALL UP 3X3 Liberec

IČO:

05231213

Účel projektu:

Realizace BALL UP 3X3 Liberec

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

26.600 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace
Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

160

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

0 Kč

Nákup služeb

33.380 Kč
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Osobní náklady

5.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

38.380 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

69,31 %

Název žadatele:

Beach club Harcov-Liberec, z.s.

Název projektu:

Víkend v pohybu

IČO:

04282680

Účel projektu:

Realizace akce Víkend v pohybu. Program je pro všechny věkové kategorie
s rodiči i bez rodičů i jednotlivé rodiče. Akce nabízí turnaj, pohybové i sportovní
hry,
hlídání
dětí,
tréninky,
největší
pískoviště
atd
(skákací
hrad,slack,hasiči,luk,stolní t.)

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

480

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

6.000 Kč

Nákup služeb

0 Kč

Osobní náklady

12.500 Kč

Ostatní náklady

21.500 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

40.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

50,00 %

Název žadatele:

BLNP, z.s.

Název projektu:

BLNP Streetbal

IČO:

08301255

Účel projektu:

Realizace BLNP Streetbal

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

100

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč
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Finanční
rozvaha
projektu

Nákup materiálu

0 Kč

Nákup služeb

0 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

30.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

30.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

66,67 %

Název žadatele:

Bruslařský klub Variace Liberec, z.s.

Název projektu:

Ještědsko - turnovská brusle

IČO:

64039595

Účel projektu:

Realizace „Ještědsko – turnovské brusle“

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

201

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

0 Kč

Nákup služeb

95.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

32.090 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

127.090 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,90 %

Název žadatele:

CYKLOFIT LIBEREC MTB TEAM, z.s.

Název projektu:

50 PODRALSKO (cyklistický závod pro děti, dospělé a rodiny s dětmi)

IČO:

22751548

Účel projektu:

Realizace cyklistického závodu 50 PODRALSKO (termín: 12.6.2022). Závod je
zařazen do celorepublikového seriálu horských kol Galaxy série.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

22.800 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

501

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč
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Finanční
rozvaha
projektu

Nákup materiálu

50.400 Kč

Nákup služeb

30.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

80.400 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

28,36 %

Název žadatele:

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s.

Název projektu:

„JABLONEC CUP TE 16 - 2022“ mezinárodní tenisový turnaj mládeže

IČO:

64668533

Účel projektu:

Realizace mezinárodního tenisového turnaje mládeže do 16 let „JABLONEC CUP
TE 16 - 2022“

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

85

Od:

06. 06. 2022

Do:

12. 06. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

10.000 Kč

Nákup služeb

40.000 Kč

Osobní náklady

16.667 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

66.667 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

30,00 %

Název žadatele:

ČSS, z.s. - Liberecké krajské sdružení

Název projektu:

Uskutečnění střeleckého závodu VELKÁ CENA LIBERECKÉHO KRAJE

IČO:

70925721

Účel projektu:

REALIZACE uskutečnění střeleckého závodu VELKÁ CENA LIBERECKÉHO
KRAJE

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Název parametru:

Počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

220

Od:

01. 05. 2022

Do:

31. 12. 2022
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Finanční
rozvaha
projektu

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

15.000 Kč

Nákup služeb

35.000 Kč

Osobní náklady

18.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

68.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,41 %

Název žadatele:

FBC Liberec, spolek

Název projektu:

Florbalový turnaj NORTH cup 2022

IČO:

27030873

Účel projektu:

Realizace florbalového turnaje NORTH cup 2022.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

160

Od:

30. 03. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

8.000 Kč

Nákup služeb

47.200 Kč

Osobní náklady

22.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

77.200 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

49,22 %

Název žadatele:

FC Lomnice nad Popelkou, z.s.

Název projektu:

Mezinárodní turnaj starších přípravek 28. - 29. 5. 2022

IČO:

15044025

Účel projektu:

Realizace mezinárodního turnaje starších přípravek v Lomnici nad Popelkou
28. - 29. 5. 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

280

Od:

01. 01. 2022
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Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

56.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

76.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

50,00 %

Název žadatele:

FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek

Název projektu:

SLOVAN CUP 2022

IČO:

18381243

Účel projektu:

REALIZACE SLOVAN CUPU 2022.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

200

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

8.000 Kč

Nákup služeb

20.000 Kč

Osobní náklady

12.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

40.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

50,00 %

Název žadatele:

Fit studio aerobiku Jany Boučkové z.s.

Název projektu:

Česko se hýbe 25. 9. 2022

IČO:

27049779

Účel projektu:

Realizace Pravidelná tradiční soutěž pro začínající závodníky v pódiových
skladbách žánr aerobik, tanec, gymnastika, SA, FT a ATS. Podpora školních
a sportovních klubů k pohybovým aktivitám.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

26.600 Kč

Výstupy
parametru

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci
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Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Hodnota parametru:

300

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

10.000 Kč

Nákup služeb

10.000 Kč

Osobní náklady

10.000 Kč

Ostatní náklady

8.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

38.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

70,00 %

Název žadatele:

FK Železný Brod, z.s.

Název projektu:

45.ročník mládežnického fotbalového turnaje „O skleněný míč“

IČO:

60253606

Účel projektu:

Realizace 45.ročníku mládežnického fotbalového turnaje „O skleněný míč“

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

180

Od:

28. 03. 2022

Do:

18. 06. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

26.000 Kč

Nákup služeb

36.300 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

5.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

67.300 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,72 %

Název žadatele:

FLORBAL JABLONEC, z. s.

Název projektu:

Florbalový turnaj Challange cup 2022

IČO:

60253967

Účel projektu:

Realizace Challange cup 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci
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Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Hodnota parametru:

410

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

31.000 Kč

Nákup služeb

40.000 Kč

Osobní náklady

5.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

76.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

50,00 %

Název žadatele:

Fotbalová akademie Jablonec, z.s.

Název projektu:

Junior North Cup 2022

IČO:

70840105

Účel projektu:

REALIZACE mládežnického turnaje kategorií U13 a U15 pod názvem Junior
North Cup 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

200

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

0 Kč

Nákup služeb

20.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

45.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

65.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

58,46 %

Název žadatele:

Golf Club Liberec - Machnín, spolek

Název projektu:

Dětská tour severovýchod - pohár Libereckého Kraje

IČO:

70811661

Účel projektu:

Realizace Dětská tour severovýchod - pohár Libereckého Kraje

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Název parametru:

počet aktivních sportovců
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Výstupy
parametru

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

80

Termín
realizace

Od:

01. 04. 2022

Do:

21. 08. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

0 Kč

Nákup služeb

15.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

52.000 Kč

Finanční
rozvaha
projektu

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

67.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,85 %

Název žadatele:

Golf Club Semily z.s.

Název projektu:

Velká cena Semil 2022

IČO:

15045234

Účel projektu:

REALIZACE turnaje "Velká cena Semil". Tento turnaj patří k historicky tradičním
turnajům. Účast na turnaji není omezena jen pro členy klubu, ale účastnit se může
široká golfová veřejnost. Vyhlášení vítězů je za účasti starostky města Semily.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

51

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

20.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

40.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

50,00 %

Název žadatele:

Gryf z.s.

Název projektu:

Finále krajského poháru karate

IČO:

01289276

Účel projektu:

Realizace finálového kola krajské soutěže karate pro všechny věkové kategorie

De minimis:

NE
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Celková výše dotace:
Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

20.000 Kč

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

100

Od:

01. 08. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

5.000 Kč

Nákup služeb

21.221 Kč

Osobní náklady

16.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

42.221 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

47.37 %

Název žadatele:

HC Turnov 1931, z.s.

Název projektu:

Memoriál Ludvíka Koška 2022

IČO:

27003345

Účel projektu:

Realizace memoriálu Ludvíka Koška 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

102

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

5.000 Kč

Nákup služeb

41.700 Kč

Osobní náklady

20.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

66.700 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,99 %

Název žadatele:

Hokejový klub Česká Lípa, z.s.

Název projektu:

Turnaj o Pohár města Česká Lípa

IČO:

46750444

Účel projektu:

REALIZACE Turnaj o Pohár města Česká Lípa

De minimis:

NE
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Celková výše dotace:
Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

20.000 Kč

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

110

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

11.667 Kč

Nákup služeb

25.000 Kč

Osobní náklady

25.000 Kč

Ostatní náklady

5.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

66.667 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

30,00 %

Název žadatele:

ILMA z.s.

Název projektu:

World Dancew Show 2022 - otevřené mistrovsví ČR WADF disciplín

IČO:

22887806

Účel projektu:

REALIZACE World Dancew Show 2022 - otevřené mistrovsví ČR WADF
disciplín

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

624

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

10.000 Kč

Osobní náklady

5.000 Kč

Ostatní náklady

5.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

130.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,23 %

Název žadatele:

KARATE SPORT RELAX z.s.

Název projektu:

MISTROVSTVÍ ČR FSKA V KARATE 2022

IČO:

49864301

Účel projektu:

REALIZACE MISTROVSTVÍ ČR FSKA V KARATE 2022.
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De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

320

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

15.000 Kč

Nákup služeb

15.000 Kč

Osobní náklady

10.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

40.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

50,00 %

Název žadatele:

KC Jablonec nad Nisou, z.s.

Název projektu:

IZOMAT MTB CUP - ČESKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL 2022

IČO:

26641232

Účel projektu:

„Realizace IZOMAT MTB CUP - ČESKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL 2022“

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

800

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

10.007 Kč

Nákup služeb

93.000 Kč

Osobní náklady

30.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

133.007 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

28,57 %

Název žadatele:

Klub biatlonu Jilemnice,z.s.

Název projektu:

Realizace českého poháru v letním biatlonu pro dorost a dospělé v Jilemnici

IČO:

26678675
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Účel projektu:

Realizace českého poháru v letním biatlonu pro dorost a dospělé v Jilemnici
v termínu 9. - 11.9.2022.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

280

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

15.000 Kč

Nákup materiálu

15.000 Kč

Nákup služeb

30.000 Kč

Osobní náklady

10.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

70.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

28,57 %

Název žadatele:

Klub biatlonu Liberec, p.s.

Název projektu:

Jednorázová akce realizovaná v Klubu biatlonu Liberec, p.s.

IČO:

64040267

Účel projektu:

Realizace regionálního libereckého závodu dne 29.5.2022 v letním biatlonu.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

25.460 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

152

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

36.480 Kč

Nákup služeb

0 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

36.481 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

69,79 %

Název žadatele:

Liberecká krajská asociace Sport pro všechny z.s.

Název projektu:

4. Krajské sportovní hry seniorů
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IČO:

26988127

Účel projektu:

Realizace 4.Krajských sportovních her seniorů. Návrat seniorů k aktivnímu
pohybu jako nejlepší prevence proti nemocem a samotě. Představení nových
sportovních aktivit.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

110

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

21.000 Kč

Nákup služeb

18.500 Kč

Osobní náklady

3.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

42.500 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

47,06 %

Název žadatele:

Liberecký tenisový klub z.s.

Název projektu:

Celostátní turnaj mládeže do 12let

IČO:

44224087

Účel projektu:

Realizace celostátního turnaje do 12let

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

75

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

0 Kč

Nákup služeb

72.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

72.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

27,78 %
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Název žadatele:

Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s.

Název projektu:

Malá cena města Lomnice nad Popelkou

IČO:

15043053

Účel projektu:

Realizace Malé ceny města Lomnice nad Popelkou.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

80

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

40.000 Kč

Nákup služeb

0 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

40.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

50,00 %

název žadatele:

Multisport Team, z. s.

Název projektu:

FITHAM BĚH TROJZEMÍM

IČO:

05473632

Účel projektu:

Realizace běžeckého závodu FITHAM Běh Trojzemím.

De minimis:

ANO

Celková výše dotace:

25.080 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

401

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

2.000 Kč

Nákup služeb

45.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

5.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

52.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

48,23 %

149

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
Název žadatele:

NORTH BIKE CLUB, spolek

Název projektu:

Bike víkend

IČO:

06438407

Účel projektu:

Realizace Bike víkendu o víkendu 29. a 30.7.2022. V sobotu proběhne cyklistický
závod pro děti v disciplínách enduro a pump track a závod v pumptracku pro
dospělé. V neděli se bude závodit ve sjezdu (Bobovka) a 6h závod v XC.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

251

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

80.000 Kč

Nákup služeb

40.000 Kč

Osobní náklady

10.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

130.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,23 %

Název žadatele:

OK JILEMNICE, z.s.

Název projektu:

4. závod Východočeského poháru v orientačním běhu a Mistrovství oblasti
ve sprintu

IČO:

49294288

Účel projektu:

REALIZACE 4. závodu Východočeského poháru v orientačním běhu
a Mistrovství oblasti ve sprintu

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

615

Od:

01. 02. 2022

Do:

30. 06. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

5.000 Kč

Nákup služeb

25.000 Kč

Osobní náklady

10.000 Kč

Ostatní náklady

1.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

41.000 Kč
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Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

48,78 %

Název žadatele:

Outdoor Challenge, z.s.

Název projektu:

Triatlon Hrádek nad Nisou 2022

IČO:

22841687

Účel projektu:

Realizace Triatlon Hrádek nad Nisou 2022

De minimis:

ANO

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

510

Od:

01. 04. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

30.000 Kč

Nákup materiálu

60.000 Kč

Nákup služeb

30.000 Kč

Osobní náklady

10.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

130.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,23 %

Název žadatele:

Shotokan Sport Centrum Česká Lípa z.s.

Název projektu:

POHÁR NADĚJÍ 2022

IČO:

48282235

Účel projektu:

REALIZACE POHÁRU NADĚJÍ 2022.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

250

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

25.000 Kč

Nákup služeb

25.000 Kč

Osobní náklady

19.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč
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Celkové předpokládané výdaje
projektu:

69.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

28,99 %

Název žadatele:

SK Liberec Handball, z.s.

Název projektu:

Mezinárodní házenkářský turnaj MegaMini Liberec 2022

IČO:

26672936

Účel projektu:

Realizace Mezinárodního házenkářského turnaje MegaMini Liberec 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

360

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

10.000 Kč

Nákup služeb

117.303,18 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

127.303,18 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,85 %

Název žadatele:

SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s.

Název projektu:

Krajský přebor v běhu na lyžích

IČO:

70229694

Účel projektu:

Realizace Krajského přeboru v běhu na lyžích

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

346

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

10.000 Kč

Nákup služeb

20.000 Kč

Osobní náklady

11.000 Kč
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Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

41.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

48,78 %

Název žadatele:

Ski klub Ještěd, z. s.

Název projektu:

Pohár Ski klubu Ještěd

IČO:

03761568

Účel projektu:

Realizace Poháru Ski klubu Ještěd

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

63

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

61.666,66 Kč

Nákup služeb

5.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

66.666,66 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

30,00 %
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Název žadatele:

Sportovní klub MS AUTO, z.s.

Název projektu:

MARATON Česká Lípa 2022

IČO:

68974451

Účel projektu:

REALIZACE MARATONU ČESKÁ LÍPA 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

100

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

19.000 Kč

Nákup služeb

2.000 Kč

Osobní náklady

20.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

41.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

48,78 %

Název žadatele:

Sportovní městečko, z.s.

Název projektu:

FUTSAL TOUR 2022 - AMATÉRSKÉ MČR VE FUTSALU

IČO:

01554913

Účel projektu:

REALIZACE FUTSAL TOUR 2022 - AMATÉRSKÉ MČR VE FUTSALU.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

24.700 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

216

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

39.500 Kč

Nákup služeb

125.500 Kč

Osobní náklady

61.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

226.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

10,93 %
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Název žadatele:

ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.

Název projektu:

Mistrovství ČR 2022 v rapid a v bleskovém šachu družstev

IČO:

49295071

Účel projektu:

REALIZACE Mistrovství ČR 2022 v rapid a bleskovém šachu družstev

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

310

Od:

01. 07. 2022

Do:

30. 11. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

10.000 Kč

Nákup služeb

25.000 Kč

Osobní náklady

15.000 Kč

Ostatní náklady

18.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

68.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,41 %

Název žadatele:

TAJV, z. s.

Název projektu:

Sportovní den mládeže s TAJV v Libereckém kraji

IČO:

09287094

Účel projektu:

REALIZACE SPORTOVNÍHO DNE MLÁDEŽE S TAJV V LIBERECKÉM
KRAJI.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

600

Od:

01. 01. 2022

Do:

30. 11. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

20.000 Kč

Osobní náklady

30.000 Kč

Ostatní náklady

10.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

80.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

25,00 %
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Název žadatele:

Taneční klub KOŠKOVI, z.s.

Název projektu:

Podještědský pohár - 52. ročník, memoriál Jany Koškové

IČO:

66109884

Účel projektu:

Realizace taneční soutěže PODJEŠTĚDSKÝ POHÁR

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

28.500 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

300

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

0 Kč

Nákup služeb

49.000 Kč

Osobní náklady

8.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

57.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

50,00 %

Název žadatele:

Taneční skupina TAKT Liberec, z.s.

Název projektu:

CZECH DANCE MASTERS

IČO:

69387940

Účel projektu:

REALIZACE soutěže CZECH DANCE MASTERS

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

850

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

5.000 Kč

Nákup služeb

61.708,90 Kč

Osobní náklady

10.000 Kč

Ostatní náklady

50.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

126.709,90 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,99 %
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Název žadatele:

Team Jizerky z. s.

Název projektu:

Závod v orientačním běhu Ještědské oblasti

IČO:

26643961

Účel projektu:

Realizace Závodu v orientačního běhu Ještědské oblasti

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních členů

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

750

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

76.000 Kč

Nákup služeb

0 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

76.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

50,00 %

Název žadatele:

Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s.

Název projektu:

Memoriál Jaroslava Kasíka 2022

IČO:

46744282

Účel projektu:

Realizace Memoriálu Jaroslava Kasíka 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

22.458 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

105

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

38.000 Kč

Nákup služeb

36.974 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

74.974 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,95 %
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Název žadatele:

Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s.

Název projektu:

Přebor Libereckého kraje v plavání

IČO:

00526690

Účel projektu:

Realizace plaveckého přeboru Libereckého kraje dorostu, staršího a mladšího
žactva

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

26.600 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

201

Od:

01. 10. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

0 Kč

Nákup služeb

35.000 Kč

Osobní náklady

15.000 Kč

Ostatní náklady

10.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

60.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

44,33 %

Název žadatele:

Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Název projektu:

Mimoňský triatlon

IČO:

46750657

Účel projektu:

Realizace 12.ročníku Mimoňského triatlonu

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

200

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

10.000 Kč

Nákup služeb

25.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

35.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

70.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

70,00 %
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Název žadatele:

Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s.

Název projektu:

Mistrovství České republiky žactva na dráze

IČO:

14864991

Účel projektu:

Realizace Mistrovství České republiky žactva na dráze

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

27.740 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

600

Od:

01. 05. 2022

Do:

30. 09. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

5.000 Kč

Nákup služeb

50.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

39.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

94.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,51 %

Název žadatele:

Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z.s.

Název projektu:

Exhibice v Rozstání

IČO:

46744550

Účel projektu:

Účel projektu je sportovní akce, které se účastné několik fotbalových přípravek
z okolí a se zapojením týmu Bílých Tygrů. Vrcholem dle je exhibiční utkání mezi
mužskou složkou fotbalového Rozstání a hokejovým a-týmem Bílí Tygři Liberec.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

150

Od:

10. 06. 2022

Do:

10. 06. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

45.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

30.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

95.000 Kč
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Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

40,00 %

Název žadatele:

Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z. s.

Název projektu:

Novoborský pohár v orientačním běhu

IČO:

44225113

Účel projektu:

Realizace závodu Novoborský pohár v orientačním běhu dne 16. 10. 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

550

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

3.000 Kč

Nákup služeb

22.000 Kč

Osobní náklady

5.000 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

30.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

66,67 %

Název žadatele:

Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.

Název projektu:

Oblastní žebříček v orientačním běhu

IČO:

15045528

Účel projektu:

Realizace oblastního žebříčku v orientačním běhu

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

700

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

45.000 Kč

Nákup služeb

24.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

69.000 Kč
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Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

28,99 %

Název žadatele:

Tenisové centrum Euroregion Nisa z.s.

Název projektu:

Mezinárodní tenisový turnaj dětí kategorie U12

IČO:

68955006

Účel projektu:

Realizace mezinárodního tenisového turnaje dětí kategorie U12

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

105

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

10.000 Kč

Nákup služeb

63.341 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

73.341 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

27,27 %

Název žadatele:

TJ JISKRA Višňová, z.s.

Název projektu:

Sportovní fotbalový den ve Višňové - 2022

IČO:

46744975

Účel projektu:

REALIZACE „Sportovní fotbalový den ve Višňové - 2022“

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

210

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

13.000 Kč

Nákup služeb

22.437 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

5.000 Kč
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Celkové předpokládané výdaje
projektu:

40.437 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

49,46 %

Název žadatele:

TJ Sokol Bradlecká Lhota, z.s.

Název projektu:

2HRADY 2022

IČO:

45598339

Účel projektu:

Realizace běžeckého závodu 2HRADY - Český pohár v běhu do vrchu.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

90

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

32.000 Kč

Nákup služeb

7.500 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

11.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

50.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

40,00 %

Název žadatele:

TJ SOKOL Roprachtice,spolek

Název projektu:

POJĎTE MEZI NÁS

IČO:

45598126

Účel projektu:

REALIZACE PROJEKTU POJĎTE MEZI NÁS

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

50

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

10.000 Kč

Nákup služeb

20.004 Kč

Osobní náklady

10.000 Kč
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Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

44.004 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

45,45 %

Název žadatele:

TJ Tatran Jablonec n. N., z. s.

Název projektu:

Petit Prix 2022

IČO:

16389131

Účel projektu:

Realizace závodu v orientačním běhu Petit Prix 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

540

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

47.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

67.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

29,85 %

Název žadatele:

Trampolíny Liberec, z.s.

Název projektu:

Liberecký skokan

IČO:

22846221

Účel projektu:

Realizace Liberecký skokan 2022

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

20.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

173

Od:

01. 01. 2022

Do:

31. 12. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

5.000 Kč

Nákup služeb

45.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč
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Ostatní náklady

0 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

50.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

40,00 %

Název žadatele:

CSG TRI TEAM z.s.

Název projektu:

Harrachovská 16

IČO:

06174388

Účel projektu:

Realizace pravidelného závodu v běžeckém lyžování všech výkonnostních
kategorií - klasický a volný styl. Závod je zařazen i do bodování Pražského
a Středočeského poháru běžeckého lyžování.

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru

Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců
doba trvání

Měrná jednotka

aktivní sportovci
dny

Hodnota parametru:

230
2

Od:

01. 01. 2022

Do:

30. 06. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

53.000 Kč

Nákup služeb

120.400 Kč

Osobní náklady

53.000 Kč

Ostatní náklady

15.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

241.400 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

15,74 %

3.

s neposkytnutím dotace v rámci programu č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 z důvodu
vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad s vyhlášením programu níže uvedeným
žadatelům na projekt:
Název

Název projektu

IČO

Důvod vyřazení

Realizace jachtařských
Jachtklub Česká Lípa, z.s. závodů Jachtklubu Česká
Lípa v roce 2022

26594536

PORUŠENÍ PODMÍNEK VYHLÁŠENÍ
PROGRAMU - SÉRIE AKCÍ

Judo klub Jablonec nad
Nisou,z.s.

Velká cena Jablonce

43257232

PORUŠENÍ PODMÍNEK VYHLÁŠENÍ
PROGRAMU - ZISKOVÁ AKCE

Juniorský maratonský
klub, z.s.

Juniorský maraton - Běžíme
pro Evropu 2022

PORUŠENÍ PODMÍNEK VYHLÁŠENÍ
PROGRAMU - AKCE SE KONÁ PRO
22902147
ŽÁKY V DOBĚ ŠKOLNÍHO
VYUČOVÁNÍ

164

Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
Klub kanoistiky Železný
Brod z.s.

Slalomy na Paraplíčku + 2.
Český pohár veteránů

64669114

Město Cvikov

68. ročník Běhu Cvikovem

00260410 NEZPŮSOBILÝ ŽADATEL

oddíl fotbalu TJ
Lokomotiva Česká Lípa,
z.s.

FOTBALOVÉ TURNAJE
MLÁDEŽE 2022

04286090

ŽÁDOST BYLA ZASLÁNA POUZE V
ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

IČO

Důvod vyřazení

Název
Rupertus z.s.
Sportovní plavecký klub
Slavia Liberec, z.s.
TJ Velké Hamry z.s.
Mimoňští Sršni z.s.

4.

Název projektu

PORUŠENÍ PODMÍNEK VYHLÁŠENÍ
PROGRAMU - ZISKOVÁ AKCE

Uspořádání běžeckého
PORUŠENÍ PODMÍNEK VYHLÁŠENÍ
závodu Čertovskej ultratrail - 06665993
PROGRAMU - ZISKOVÁ AKCE
Mistrovství ČR v ultratrailu
Organizace sportovních a
ŽÁDOST BYLA ZASLÁNA POUZE V
tělovýchovných akcí na
70229791
ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
území Libereckého kraje
Fotbalové turnaje pro mládež
ŽÁDOST BYLA ZASLÁNA POUZE V
ve Velkých Hamrech a v hale 16389298
ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
na Smržovce
BYLA DODÁNA NEÚPLNÁ ŽÁDOST
Tour de Ralsko 2022
22862242 - ŽÁDOST NENÍ PODEPSANÁ K
TOMU OPRÁVNĚNOU OSOBOU

s neposkytnutím dotace v rámci program č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 z důvodu
nedosažení potřebné bodové hranice (3,6 b.) v rámci hodnocení přijatých žádostí
níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
Název žadatele

IČO

Název projektu

Bodové
hodnocení

FanDej ývents JBC z.s.

03369889 Jezevec Race 2022

TJ Lokomotiva Liberec I, z.s.

00483371

Futsalový klub Zlej se(n) Liberec, z. s.

04054181 8. ročník Lites cup 2022

Tělocvičná jednota SOKOL Sněhov

64669840 Dětský sportovní den

2,6

MODERNÍ GYMNASTIKA LIBEREC z.s.

46746072 Oblastní přebor v moderní gymnastice

1,8

LK Boulder z.s.

07704381

USK Slavia Liberec, z.s.

46745980 Slavia CUP 2022

1,8

Tenisový klub Slovanka Česká Lípa, z.s.

22849858 Tenisový turnaj Dorost A3 2022

1,2

5.

Velká cena Liberce v basketbale starších
žákyň

Summer Boulder Cup OPEN závod
v boulderingu

3,2
3,2
3

1,8

se vzorem „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Tělovýchova a sport, 4.23 Sportovní akce pro rok 2022“, která bude uzavírána mezi
Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli
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a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/22 – úprava kapitoly
926 04 – dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 60
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

60. (35) ZR-RO č. 163/22 – úprava kapitoly 926 04 – poskytnutí dotací z dotačního programu
4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že došlo k vyřazení žadatele Tenisový
klub Frýdlant o. s., z důvodu nesplnění podmínky zapsání v evidenci skutečných vlastníků. Usnesení
bude opraveno po projednání.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 846/22/RK
ZR-RO č. 163/22 – úprava kapitoly 926 04 – poskytnutí dotací z dotačního programu
4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 163/22, kterým se upravuje výdajová část
rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 926 04 – Dotační fond / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 27.871.691 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
1.1 snížení ukazatele číslo akce 042600000000 - nespecifikovaná rezerva programu
č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2022
o částku 27.871.691 Kč,
1.2 zavedení nových specifických ukazatelů v programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2022 v celkové výši 27.871.691 Kč,
s poskytnutím účelových dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport,
programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích,
níže uvedeným příjemcům na projekty realizované v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
jejichž účelem je pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže se závazným
parametrem „činnost spolku“ v rozsahu 12 měsíců, v úhrnném objemu 27.871.691 Kč:
Poř. číslo

2.

1.
2.

Název žadatele / příjemce

Tělovýchovná jednota
Bižuterie, z.s.
Tělovýchovná jednota
LIAZ Jablonec nad Nisou,
z.s.

IČO

Název projektu

00526690

Kdo sportuje nezlobí!

14864991

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v oddílech TJ LIAZ v roce 2022
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Dotace do
výše
v Kč

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v %

280 000

25,64 %

84 000

30,00 %
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3.

Floorball Club Česká Lípa
z.s.

68435053

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná ve Floorball Clubu Česká
Lípa

280 000

29,41 %

4.

Tělovýchovná jednota
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC,
z. s.

46744282

Podpora výchovného programu mládeže BÍLÍ
TYGŘI LIBEREC

280 000

29,41 %

5.

Judo klub Jablonec nad
Nisou,z.s.

43257232

72 800

26,53 %

6.

Trampolíny Liberec, z.s.

22846221

280 000

27,03 %

280 000

12,44 %

280 000

27,78 %

280 000

29,41 %

280 000

30,00 %

280 000

29,41 %

148 400

29,44 %

56 000

20,07 %

212 800

29,46 %

280 000

29,59 %

7.
8.
9.

Sportovní klub
SPORTAKTIV z.s.
Liberecký tenisový klub
z.s.
FLORBAL JABLONEC,
z. s.

01222392
44224087
60253967

10.

T.J. HC Jablonec nad
Nisou, z.s.

64668495

11.

TJ VK Dukla Liberec z.s.

46747001

12.

HC Turnov 1931, z.s.

27003345

13.
14.

TJ Vysoké nad Jizerou, z.
s.
oddíl fotbalu TJ
Lokomotiva Česká Lípa,
z.s.

45597961
04286090

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v Judo klubu Jablonec nad
Nisou
Podpora sportovní činnosti Trampolíny Liberec
2022
Sportaktiv 2022
Pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže
realizovaná v LTK Liberec
Rozvoj mládeže klubu FLORBAL
JABLONEC
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v T.J. HC Jablonec nad
Nisou, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v TJ VK Dukla Liberec
z.s.
Pravidelná činnost hokejového oddílu mládežnické kategorie
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v TJ Vysoké nad Jizerou, z. s.
SPORTOVÁNÍ MLÁDEŽE V ODDÍLU
FOTBALU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ
LÍPA, Z.S.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v ČLTK Bižuterie
Jablonec n.N., z.s.

15.

ČLTK Bižuterie Jablonec
n.N., z.s.

64668533

16.

Ball z.s.

05231213

Pravidelná činnost BA Lynx Liberec

222 320

29,41 %

17.

A-STYL z. s.

22754415

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v A-STYL z. s.

277 200

30,00 %

18.

Tělovýchovná jednota
DUKLA Liberec, z.s.

00482421

Pravidelná činnost oddílu TJ Dukla Liberec,
z.s.

280 000

28,74 %

19.

Hokejový klub Česká
Lípa, z.s.

46750444

Pravidelná činnost HC Česká Lípa

224 000

16,67 %

20.

TK Břízky, z.s.

64669351

280 000

26,60 %

21.

AC Turnov, z.s.

00527271

Celoroční provoz Tenisové školy Břízky
Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí a
mládeže v AC Turnov, z.s.

168 000

49,75 %

22.

SCC SEMILY, z.s.

26529807

Činnost mládež klubu SCC SEMILY

84 000

27,27 %

23.

Tělocvičná jednota Sokol
Lomnice nad Popelkou

15045200

Úhrada energií v sokolovně

88 193

30,00 %

24.

FBC Liberec

27030873

Pravidelná celoroční sportovní činnost FBC
Liberec 2022

280 000

48,03 %

25.

AQUA KLUB Liberec

46748342

33 600

28,57 %

26.

HC Frýdlant z.s.

26548046

112 000

29,41 %

27.

TJ Lokomotiva Česká
Lípa, z.s.

46750584

280 000

29,94 %

28.

JudoClub Liberec, z.s.

46748237

28 000

50,00 %

Celoroční činnost AQUA KLUBu Liberec
PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ
ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE
REALIZOVANÁ V ODDÍLU LEDNÍHO
HOKEJE HC FRÝDLANT
SPORTOVÁNÍ MLÁDEŽE TJ
LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v Judoclubu Liberec z.s.
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29.
30.
31.

SK Semily, z.s.
Badmintonový klub
Technické univerzity v
Liberci, z.s.
Plavecký klub Česká Lípa,
z. s.

49294776
01608193
68983981

32.

Klub biatlonu Jilemnice,
z.s.

26678675

33.

Golf Club Liberec Machnín

70811661

34.
35.
36.
37.
38.

Tělovýchovná jednota
Sokol Martinice
SKI TEAM HARRANTI
HARRACHOV, z.s.
Team Jizerky z. s.
Beach club Harcov Liberec, z.s.
Tělovýchovně sportovní
club Turnov, z.s.

49294822

196 000

28,46 %

280 000

28,00 %

100 800

29,65 %

50 400

30,00 %

26643961

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže
Team Jizerky

151 200

30,00 %

4282680

Rozvoj Beach clubu Harcov Liberec

163 520

50,00 %

168 000

31,41 %

279 440

49,90 %

69 440

29,95 %

15045544

Tělovýchovná jednota
Starý Harcov Liberec z.s.

46744151

41.

Slovan Frýdlant, oddíl
kopané, z.s.

44224842

42.

Sportovní klub Hodkovice
nad Mohelkou, z.s.

46745009

43.

AC Jablonec nad Nisou,
z.s.

22829601

44.

TJ Slovan Vesec, z.s.

48.

30,00 %

27,12 %

40.

47.

109 200

168 000

07704381

46.

30,00 %

SKI TEAM HARRANTI HARRACHOV

LK Boulder z.s.

Klub mládeže stolního
tenisu Liberec, z.s.
Sportovní klub stolního
tenisu Liberec, z.s.
Gymnastika Liberec z.s.
TJ Lokomotiva Liberec I,
z.s.

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v Badmintonovém klubu
Technické univerzity v Liberci, z.s.
Sportovní činnost Plaveckého klubu Česká
Lípa, z. s. 2022
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v Klubu biatlonu
Jilemnice, z.s.
PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ
ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE
REALIZOVANÁ V Golf Club Liberec
Podpora mladých fotbalistů v TJ Sokol
Martinice

84 000

03654354

39.

45.

Sportovní činnost v SK Semily 2022

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v oddílech TSC Turnov
Podpora pravidelné sportovní činnosti mládeže
horolezeckého klubu LK Boulder z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v TJ Starý Harcov Liberec
celoroční sportovní činnost mládeže Slovan
Frýdlant - 2022
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná ve Sportovním klubu
Hodkovice nad Mohelkou, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v AC Jablonec nad Nisou,
z.s.

83 440

49,67 %

148 400

50,00 %

84 560

27,11 %

46744681

Pravidelná činnost TJ Slovan Vesec ve
výchově mládeže

224 000

50,00 %

46747893

Činnost mládeže KMST Liberec

274 400

49,00 %

280 000

48,97 %

117 600

29,58 %

196 000

49,30 %

46745661
65100263
00483371

Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
SKST Liberec
gymlib-Podpora sportovní činnosti 2022
Zlepšení podmínek sportovní činnosti dětí a
mládeže

49.

FK Turnov, z.s.

26660385

Fotbal v Turnově

252 000

45,00 %

50.

Bruslařský klub Variace
Liberec

64039595

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže

280 000

29,94 %

51.

Tělovýchovná jednota
Spartak Smržovka, z. s.

16389352

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže ve Smržovce

69 440

27,78 %

52.

TJ Jilemnice z.s.

45598363

106 400

49,49 %

53.

TJ Velké Hamry z.s.

16389298

224 000

49,38 %

54.

TK Rochlice Liberec, z.s.

02976781

86 800

38,75 %

112 000

50,00 %

84 000

46,15 %

55.
56.

TJ Gibon Jablonec nad
Nisou, z.s.
Tělovýchovná jednota
Sokol Ruprechtice, z.s.

22720715
00524981

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v TJ Jilemnice z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v TJ Velké Hamry z.s.
Sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v
TK Rochlice Liberec
Systematická práce s mládeží věnující se
sportovnímu lezení
Pravidelná činnost TJ Sokola Ruprechtice v
roce 2022
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57.

FK Arsenal Česká Lípa,
z.s.

69898341

58.

Shotokan Sport Centrum
Česká Lípa z.s

48282235

59.

FC Nový Bor, z.s.

65650077

60.

HO Šutr z.s.

04404033

61.
62.

SK KARATE –
SHOTOKAN LIBEREC,
z.s.
Český krkonošský spolek
SKI Jilemnice

70851450
15045447

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v FK Arsenal Česká Lípa, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v Shotokan Sport Centru Česká Lípa
z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže ve sportovních organizacích 2022
Pravidelné tréninky členů HO Šutr z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v SK KARATE – SHOTOKAN
LIBEREC, z.s.
Pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže
realizovaná v ČKS SKI Jilemnice

224 000

50,00 %

140 000

50,00 %

140 000

50,00 %

165 200

49,17 %

277 200

56,00 %

98 000

47,95 %

63.

FBC Lomnice z.s.

22867333

Stabilizace florbalu

39 200

29,17 %

64.

CYKLOFIT LIBEREC
MTB TEAM, z.s.

22751548

Sportovní činnost dětí a mládeže v rámci
cyklistického oddílu.

67 200

29,93 %

65.

Tělocvičná jednota Sokol
Skuhrov

66112931

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v
lyžařském oddílu v roce 2022

78 400

29,41 %

66.

Tenisové centrum
Euroregion Nisa z.s.

68955006

Sportovní činnost dětí a mládeže při TCEN
2022

108 640

29,85 %

67.

NORTH BIKE CLUB,
spolek

06438407

89 600

29,96 %

68.

AC Slovan Liberec, z.s.

41328019

84 000

66,67 %

69.

Tělovýchovná jednota
Turnov, z.s.

15045528

280 000

69,44 %

70.

Gryf z.s.

01289276

Podpora úhrady nákladů spojených s
pravidelnou činností dětí a mládeže Gryf z.s.

246 400

48,89 %

71.

KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI
SPORTOVNÍM
GYMNÁZIU
JABLONEC NAD
NISOU, z. s.

06211615

KL SG JABLONEC N. N. 2022

87 920

29,96 %

72.

TJ Rochlice z.s.

00524387

Pravidelná sportovní činnost TJ Rochlice

72 800

26,00 %

73.

IRON Fighters z.s.

27012409

Pravidelná činnost klubu IRON fighters z.s.

168 000

28,17 %

74.

SK Liberec Handball, z.s.

26672936

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v
SK Liberec Handball, z.s.

167 440

49,83 %

46744461

Pravidelná sport. činnost dětí a mládeže v FK
Krásná Studánka

84 000

50,00 %

22831801

Pravidelná činnost BV Vratislavice 2022

117 600

49,96 %

75.
76.

FOTBALOVÝ KLUB
Krásná Studánka, spolek
Beach Volley Vratislavice
n. N. z. s.

CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST DĚTÍ
A MLÁDEŽE – NORTH BIKE CLUB
Celoroční činnost atletického klubu AC Slovan
Liberec, z.s.
Podporová sportovní činnosti dětí a mládeže v
Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s.

77.

FK Železný Brod, z.s.

60253606

Podpora mládeže FK Železný Brod, z.s.

280 000

50,00 %

78.

TJ JISKRA Višňová, z.s.

46744975

Celoroční sportovní činnost mládeže TJ
JISKRA Višňová, z.s. - 2022

83 440

49,83 %

79.

SHOBU Academy z.s.

05390451

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v
SHOBU Academy z.s.

48 720

29,00 %

80.

Tělocvičná jednota Sokol
Jablonec n. Nisou

60252260

Cvičení dětí a mládeže

280 000

50,00 %

81.

Fotbalová akademie
Jablonec, z.s.

70840105

Podpora sportovní činnosti spolku v roce 2022

280 000

69,44 %
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82.

FC SLOVAN LIBEREC mládež, spolek

18381243

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v
FC Slovan Liberec

280 000

64,37 %

83.

Tělocvičná jednota Sokol
Turnov

13582518

Činnost Tělocvičné jednoty Sokol Turnov

280 000

69,44 %

84.

SKP Kornspitz Jablonec
z.s.

43256678

Sportovní činnost dětí a mládeže

280 000

29,94 %

85.

Paul Dance, z. s.

70157847

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance,
z. s.

44 800

50,00 %

86.

TJ Desná, z.s.

16389514

140 000

49,90 %

89 040

28,55 %

179 200

48,48 %

112 000

40,00 %

280 000

49,75 %

75 040

29,98 %

16 800

50,00 %

44 240

49,69 %

89 040

29,98 %

33 600

23,08 %

166 880

29,89 %

39 200

15,68 %

56 000

66,67 %

196 000

63,64 %

87.
88.
89.
90.
91.

Klub sportovní střelby
LOYD Jablonec nad
Nisou, z.s.
FK Jiskra Mšeno Jablonec nad Nisou,z.s.
Sportovní gymnastika
Liberec z.s,
Hokejový klub Lomnice
nad Popelkou, z.s.
TJ Tatran Jablonec n. N.,
z. s.

02981343
68455445
70861374
15045404
16389131

92.

Atletický klub Semily, z.s.

07728727

93.

Fotbalový klub Stráž pod
Ralskem z.s.

41329783

94.

Fit livestyle z.s.

06718434

95.

Trampolíny Patrman, z.ú.

02241901

96.
97.
98.
99.

GOLF CLUB ČESKÁ
LÍPA, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol
Velké Hamry I
Sportovní klub Studenec,
z.s.
KARATE SPORT
RELAX z.s.

100. SKI KLUB JABLONEC
N.N. z.s.

26986680
60252871
15043991
49864301

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v TJ Desná, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v KSS LOYD Jablonec
nad Nisou, z. s.
„Pravidelná činnost FK“
Podpora celoroční činnosti děvčat ve sportovní
gymnastice
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže Hokejový klub Lomnice nad Popelkou
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v TJ Tatran Jablonec n. N., z. s.
Rozvoj atletiky v Semilech
Celoroční činnost Fotbalového klubu Stráž pod
Ralskem z.s.
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
realizovaná ve spolku Fit livestyle z.s. v roce
2022
Podpora sportovní činnosti Trampolíny
Patrman 2022
Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v
Golf Clubu Česká Lípa
Činnost TJ Sokol Velké Hamry
Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže SK
Studenec
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v KARATE SPORT RELAX z.s.

70229694

SKI KLUB JABLONEC N.N. - SPORTOVNÍ
ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE

280 000

66,67 %

15043053

LSK Lomnice nad Popelkou

280 000

49,75 %

49295110

Sportujeme v jilemnickém Sokole

53 200

48,36 %

19 600

29,17 %

154 000

46,22 %

140 000

50,00 %

Lyžařský sportovní klub

101. Lomnice nad Popelkou,
z.s.
102. Tělocvičná jednota Sokol
Jilemnice

103. Tělocvičná jednota Sokol

44224745

104. SK Handisport Liberec z.s

46749284

105. Enliven Centre, z.s.

22734503

Sport pro zdraví a pro radost 2022

106. Slavia Liberec

22867449

Podpora sportovní činností dětí a mládeže
klubu Slavia Liberec orienteering

31 640

50,00 %

107. Tenisový klub Železný

44225245

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v Tenisovém klubu Železný Brod

56 000

50,00 %

108. ŠK Česká Lípa

46750151

Šachy jsou gymnastika mozku

28 000

29,41 %

Liberec 1

orienteering

Brod, spolek

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v T. J. Sokol Liberec 1
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže
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109. Tělocvičná jednota Sokol

44224001

110. SK TENIS JEŠTĚD, z.s.

04664744

111. FK Přepeře, z.s.

"02058529

112. Jachtklub Máchova jezera,

01165861

Český Dub

Staré Splavy z.s.
113. Taneční skupina Tutti
Frutti z.s.
114. TJ Spartak Chrastava,
spolek
115. Taneční skupina TAKT
Liberec

05106451

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v T.J. Sokol Český Dub
Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v
SK TENIS JEŠTĚD, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v FK Přepeře, z.s.
Podpora sportovní činnosti mládeže Jachtklubu
Máchova jezera Staré Splavy
Podpora činnosti dětí a mládeže v Taneční
skupině Tutti Frutti

89 600

49,78 %

217 000

50,00 %

280 000

50,00 %

47 600

29,82 %

84 000

27,27 %

46744657

Podpora dětí a mládeže v TJ Spartak Chrastava

196 000

70,00 %

69387940

Celoroční pravidelná činnost taneční skupiny

168 000

70,00 %

116. Athletic Club Česká Lípa

48282987

Celoroční sportovní činnost

280 000

68,49 %

117. Fit studio aerobiku Jany
Boučkové z.s.
118. Sport Aerobic Liberec,
z.s.

27049779

78 400

70,00 %

145 600

62,12 %

119. TJ Sokol Doubí z.s.

46744592

184 800

68,75 %

120. Sportovní klub JEŠTĚD

64040577

279 888

70,00 %

121. Baseball club Blesk
Jablonec nad Nisou z.s.

26662914

67 200

37,33 %

122. TJ Doksy, z.s.

00525693

137 200

56,00 %

123. TJ Delfín Jablonec, z. s.

00380245

218 400

48,75 %

124. OK Jiskra Nový Bor, z.s.

40228932

140 000

50,00 %

125. SK Družba Bukovany z. s.

48282201

39 200

49,65 %

126. Tělocvičná jednota Sokol

15044238

72 800

50,00 %

100 800

48,00 %

70 000

50,00 %

35 280

45,00 %

113 400

50,00 %

78 400

50,00 %

56 000

40,00 %

58 800

30,00 %

z.s.

Studenec
127. Tělovýchovná jednota
Semily, z.s.
128. FC Lomnice nad
Popelkou z.s.
Fotbalová akademie
129. MAHO sport Jablonné v
Podještědí z.s.

66112052

00529109
15044025

Pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže Fit
studia aerobiku Jany Boučkové z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost Sport
Aerobic Liberec, z.s. 2022
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v TJ Sokol Doubí z.s.
Celoroční činnost Sportovního klubu JEŠTĚD
Celoroční činnost dětí a mládeže v Baseball
clubu Blesk
Zajištění celoroční sportovní činnosti mládeže
TJ Doksy, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže
Celoroční sportovní příprava mládeže klubu
OK Jiskra Nový Bor
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v SK Družba Bukovany z.
s.
Sportovní činnost Tělocvičné jednoty Sokol
Studenec
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v Tělovýchovné jednotě Semily, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v FC Lomnice n. P., z.s.

22865519

Rozšíření sportovní činnosti dětí a mládeže
Jablonné v Podještědí

130. Ski klub Ještěd, z. s.

03761568

Pravidelná činnost Ski klubu Ještěd

131. TJ Sokol Rovensko pod

15045161

132. Dětská sportovní

09521160

Troskami z.s.

akademie Liberecka z.s.
133. GOLF CLUB YPSILON,
z.s.

134. Podještědský FC Český

Dub, z.s.
135. Tělovýchovná jednota
Stadion Nový Bor, z. s.
136. SK VTJ RAPID Liberec
z.s.

26650002

4.26 PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI
DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍCH
ORGANIZACÍCH 2022
Pravidelná sportovní činnost Dětské sportovní
akademie Liberecka z.s.
Sportování dětí v GOLF CLUBU YPSILON,
z.s.

46746412

Činnost PFC 2022

168 000

66,67 %

44225113

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže

109 760

69,91 %

08857288

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 2022

235 200

39,20 %
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137. Futsalový klub Zlej se(n)

04054181

Juniorská a mládežnická akademie 2022

138. Klub biatlonu Manušice

62237462

139. Golf club Harrachov z.s

69173770

140. Jezdecký klub U bílého

03190307

141. Jachtklub Česká Lípa, z.s.

26594536

142. Tělocvičná jednota Sokol

46745106

143. Kraso Česká Lípa, z.s.

196 000

70,00 %

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže klubu biatlonu Manušice p.s.

16 800

30,00 %

Golf club Harrachov

16 800

30,00 %

117 600

30,00 %

117 600

29,58 %

Pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže
realizovaná v T.J. Sokol Chotyně

40 992

30,00 %

26571358

Sportovní činnost v krasobruslení

41 720

29,80 %

144. PK Nisa Liberec, z.s.

06761186

Činnost klubu PK Nisa Liberec, z.s.

23 520

30,00 %

145. TJ Sokol Bozkov

49296256

84 000

50,00 %

146. OKINAWA KARATE A

05329361

138 880

49,25 %

147.

15043169

Pravidelná činnost dětí v TJ Sokol Roztoky u
Jilemnice

30 240

48,77 %

46744550

Činnost dětí a mládeže v TJ Sokol Rozstání

67 200

48,00 %

48282600

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v TJ Horní Libchava

44 800

50,00 %

27040658

Pravidelná činnost v BFC Liberec

280 000

50,00 %

151. TJ TATRAN Bílý Kostel

46744401

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou,
z.s.

67 200

50,00 %

152. USK Slavia Liberec, z.s.

46745980

Zkvalitnění tréninkového procesu

56 000

66,67 %

153. FK-Cvikov z.s.

26651602

Podpora mládeže FK – Cvikov z.s. v roce 2022

78 400

64,47 %

154. TJ Sokol Koberovy z. s.

43257402

Činnost florbalového oddílu

56 000

69,14 %

155. SG SKICROSS CZ, z.s.

08834075

224 000

29,63 %

156. SPORTOVNÍ KLUB

22848151

56 000

40,00 %

157. IHC LOMNICE, z.s.

02848953

30 240

30,00 %

158. Klub biatlonu SG

64668452

KLUB BIATLONU SG JABLONEC 2022

25 200

30,00 %

159. Smartdance, z.s.

07089953

Podpora sportovní činnosti členů tanečního
klubu Smartdance, z.s.

33 600

30,00 %

160. střelecký klub Ruprechtice

46747249

10 000

29,41 %

– Liberec
Sportovní klub stolního
161. tenisu Star Sokol Turnov,
z.s.
162. AFK Nové Město pod
Smrkem z. s.

Činnost ČSS, z.s.- sportovně střeleckého klubu
Ruprechtice – Liberec

22837825

30 800

50,00 %

56 000

38,89 %

163. ŠERM Liberec, z.s.

22715436

84 000

50,00 %

164. OK JILEMNICE, z.s.

49294288

95 200

49,07 %

Liberec, z. s.
p.s.

vlka z.s.

Chotyně

148.
149.
150.

KOBUDO LIBEREC, z.s.
Tělovýchovná jednota
Sokol Roztoky u
Jilemnice, z. s.
Tělovýchovná jednota
Sokol Rozstání
Tělovýchovná jednota
Horní Libchava z.s.
BERKA FIGHT
CENTRUM z.s.
nad Nisou, z.s.

NOVÝ BOR z.s.

Jablonec, p.s.

ČSS, z.s. -sportovně

68954760

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
Jezdeckého klubu U bílého vlka z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v Jachtklubu Česká Lípa

Pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ Sokol Bozkov
ČINNOST OKINAWA KARATE A
KOBUDO LIBEREC

pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže SG skicross CZ, z.s.
Sportovní činnost dětí a mládeže v SK Nový
Bor v roce 2022
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže IHC LOMNICE

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná ve Sportovním klubu
stolního tenisu Star Sokol Turnov, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v AFK Nové Město pod Smrkem z. s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v ŠERM Liberec, z.s.
Celoroční činnost dětí a mládeže v klubu OK
JILEMNICE
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165. Klub lyžařů Turnov, z.s.

15044840

166. Tenisový klub Turnov,

15045145

167. Tělocvičná jednota Sokol
Železný Brod
168. Tělovýchovná jednota
Sokol Plavy, spolek

70956031

169. ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.

49295071

170. Tělovýchovná jednota

00528510

171.

43226132

z.s.

172.
173.
174.

Jiskra Harrachov, z.s.
FK SLOVAN Hrádek nad
Nisou 1910 z.s.
MODERNÍ
GYMNASTIKA
LIBEREC z.s.
Tělocvičná jednota Sokol
Alšovice
Tělocvičná jednota Sokol
Poniklá

16389034

46746072
70947392
49295276

175. FC Démoni Česká Lípa,

22735488

176. Klub biatlonu Liberec, p.s.

64040267

z.s.

Tělocvičná jednota

177. SOKOL Liberec 3 -

44225008

Františkov

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v Klubu lyžařů Turnov,
z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v Tenisovém klubu
Turnov, z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v TJ Sokol Železný Brod
Činnost cyklistického oddílu TJ Sokol Plavy –
Cyklo Benda
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v ŠK ZIKUDA Turnov, z. s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v TJ Jiskra Harrachov, z.s.
Sportovní činnost mládeže FK SLOVAN
Hrádek nad Nisou 1910 z.s.
Pravidelná sportovní činnost v roce 2022
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v
Tělocvičné jednotě Sokol Alšovice
Celoroční činnost Tělocvičné jednoty Sokol
Poniklá
4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2022
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v Klubu biatlonu Liberec,
p.s.
PODPORA ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ
JEDNOTĚ SOKOL LIBEREC 3 FRANTIŠKOV
Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v
oddíle Český Kitting

112 000

50,00 %

84 000

50,00 %

56 000

50,00 %

23 520

29,58 %

33 600

60,00 %

100 800

69,23 %

138 880

53,80 %

100 800

63,32 %

11 200

50,00 %

11 200

50,00 %

100 800

50,00 %

96 880

49,86 %

28 000

50,00 %

72 800

39,39 %

178. Český Kitting z.s.

09654844

179. Lukostřelecký klub

ARNI-Valteřice, z.s.
SH ČMS – Sbor
180. dobrovolných hasičů
Svojkov
181. Tenisový klub Slovanka
Česká Lípa

26579201

Podpora lukostřelby dětí a mládeže

11 200

16,72 %

02985900

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Svojkov

11 200

48,78 %

22849858

Mládež 2022

47 600

60,71 %

182. SK Osečná, z.s.

46745785

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2022

52 080

63,51 %

16389506

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

106 400

67,86 %

46744321

STRÁŽ 2022

140 000

62,50 %

185. Taneční klub Koškovi

66109884

Celoroční činnost Taneční klubu Koškovi, z. s.

19 600

38,89 %

186. MMA Liberec z.s.

22844872

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v
MMA Liberec z.s.

196 000

49,89 %

187. Akademie sportu Liberec,

06778810

Podpora sportovní činnosti ASL, z.s. v roce
2022

100 800

35,29 %

188. Jezdecký klub MIRA

00485241

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v Jezdeckém klubu Hnanice, z.s.

25 200

49,45 %

189. Tělocvičná jednota Sokol

44225024

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních organizacích

10 000

50,00 %

190. Jizerský klub lyžařů

27007979

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v Jizerský klub lyžařů Desná z.s.

84 000

50,00 %

Tělovýchovná jednota

183. Elektro-Praga, Jablonec
n.N., z.s..
184. TJ SOKOL TESLA
STRÁŽ NAD NISOU z.s.

z.s.

Hnanice z.s.

Horní Růžodol
Desná z.s.
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191. Tělocvičná jednota Sokol

64669670

192. Jezdecký klub Liberec z.s.

46744533

193. TJ Jestřebí - Provodín, z.s.

46750789

194. BLNP, z.s.

Zlepšení podmínek pro pravidelné sportovní
aktivity dětí a mládeže v T.J. Sokol Bratříkov v
roce 2022
Celoroční sportovní činnost v Jezdeckém klubu
Liberec

16 800

50,00 %

224 000

50,00 %

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v TJ
Jestřebí - Provodín, z.s. v roce 2022

94 080

70,00 %

08301255

Podpora mládežnického sportu v Lomnici nad
Popelkou 2022,

168 000

60,00 %

195. TK Slovan Liberec z.s.

05295751

Pohybový rozvoj mládeže

95 200

68,00 %

196. Golf Club Semily z.s.

15045234

Golfové tréninky dětí a mládeže GCS

39 200

50,00 %

197. Rytmic Česká Lípa, z.s.

07564643

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže v Rytmic Česká Lípa, z.s.

84 000

50,00 %

64039099

Nákup soutěžní stříkačky pro kolektiv MH
Lažany

15 680

48,28 %

65100239

Pravidelná sportovní činnost mladých hasičů
Zdislava

10 000

48,78 %

200. TJ FC Pěnčín z.s.

60252898

Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v
TJ FC Pěnčín z.s.

64 400

50,00 %

201. Patriots Liberec, z.s.

46749705

Pravidelná činnost Patriots Liberec

120 658

70,00 %

202. Tenisový klub Lomnice

45599238

Pravidelná celoroční sportovní činnost
sportovních organizací

196 000

70,00 %

203. Tělovýchovná jednota

45598240

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v TJ Sokol Horní Branná

100 800

69,23 %

204. TJ Sokol Jablonec nad

00527459

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v TJ
Sokol Jablonec nad Jizerou, z.s.

141 120

70,00 %

205. KC Jablonec nad Nisou,

15045404

Celoroční sportovní činnost KC Jablonec nad
Nisou, z.s.

224 000

57,14 %

206. ČSS, z.s. - sportovně

03780171

Sportovní střelba SSK Liberec

100 800

50,00 %

207. Novoborské mažoretky,

01453785

Celoroční činnost ve spolku Novoborských
mažoretek

92 400

50,00 %

208. Tělocvičná jednota
SOKOL Sněhov

64669840

Středa - sportu je třeba.

28 000

50,00 %

209. Tělovýchovná jednota

16389751

Pravidelná sportovní činnost dětí v lyžařském
oddíle zaměřeného na děti a mládež

16 800

49,18 %

210. JK Imperia Boni z.s.

04747283

Pravidelná činnost v JK Imperia Boni

140 000

50,00 %

211. Vrtule Frýdlant, z. s.

03383938

Podpora mládeže volejbalového oddílu Vrtule
Frýdlant

16 800

37,50 %

212. TJ SOKOL

45598126

HURÁ ZA SPORTEM

28 000

44,00 %

137 200

70,00 %

Bratříkov

SH ČMS - Sbor

198. dobrovolných hasičů
Lažany
SH ČMS Sbor
199. dobrovolných hasičů
Zdislava

nad Popelkou z.s.

Sokol Horní Branná z.s.
Jizerou, z.s.
z.s.

střelecký klub Liberec
z.s.

Jiskra Josefův Důl, z.s.

Roprachtice,spolek

213. Jiskra Raspenava, z.s.

46744711

Přidej se k nám a sportuj s námi

214. Taneční skupina TAKT

06737811

Celoroční pravidelná činnost taneční skupiny

27 440

70,00 %

215. Orientační klub

46748318

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v
Orientačním klubu Chrastava, z.s..

26 320

67,14 %

216. Rychlostní kanoistika

27056937

4,26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2022

84 000

70,00 %

Jablonec

Chrastava, z.s.

Jablonec nad Nisou, z.s
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217. Na větrné hůrce z.s.
218. TJ JO NISA JABLONEC
NAD NISOU, spolek

22726471
16389158

196 000

63,64 %

Celoroční činnost TJ JO NISA

224 000

66,67 %

219. Rugby Club Griffins

04996097

Celoroční činnost Rugby Griffins

50 400

69,77 %

220. LOK-o Liberec z.s.

07653123

Pravidelná sportovní činnost v roce 2022

36 400

66,33 %

221. TJ Sokol Pěnčín, z.s.

65650786

Sportovní činnost dětí v roce 2022

45 080

50,31 %

70868743

Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a
mládeže

10 000

62,50 %

65650042

Nákup vybavení na sportovní střelbu

47 040

70,00 %

Jablonec nad Nisou, z. s.

SH ČMS - Sbor

222. dobrovolných hasičů
Osečná
223. ČSS, z. s. - sportovně
střelecký klub Brniště

3.

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná ve spolku Na větné hůrce
z.s.

s neposkytnutím dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2022 z důvodu nedosažení minimálního bodového hodnocení níže
uvedenému žadateli na projekt:
Název žadatele
Freeride TNT

4.

IČO
07360975

Název projektu
Činnnost spolku Freeride TNT

s neposkytnutím dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2022 z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad
s vyhlášením programu níže uvedeným žadatelům na projekt:
Název žadatele

IČO

Odůvodnění vyřazení

TJ Saně Smržovka z.s.

06025204
9

Žádost nebyla podána v termínu uvedeném ve vyhlášení
programu.

Tenisový klub Frýdlant o.s.

00524794

Žadatel není zapsán v evidenci skutečných majitelů.

Sportovní plavecký klub Slavia Liberec, z.s.

70229791

Žádost byla zaslána pouze v elektronické podobě.

Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec

46744789

Termín realizace projektu neodpovídá vyhlášené výzvě.

Sportovní agentura Sportkids, z. s.

22881867

Účel projektu nesouvisí se zvoleným programem,
parametr projektu nesouvisí se zvoleným programem.

Hokejbalový spolek Liberec

05667291

Žádost nebyla podána v termínu uvedeném ve vyhlášení
programu.

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s.

00527611

Požadovaná dotace není v limitu maximální přípustné
výše dotace.

MLÁDEŽNICKÝ FOTBALOVÝ KLUB PODJEŠTĚDÍ,
z.s.

22886192

Žádost nebyla podána v termínu uvedeném ve vyhlášení
programu.

FK HEJNICE, z.s.

46744606

Termín realizace projektu neodpovídá vyhlášené výzvě.

JUDO CLUB 7 Semily, z.s.

06647740

Účel projektu nesouvisí se zvoleným programem.

SK Zásada, z. s.

43254292

Není dodržena povinná spoluúčast ze strany příjemce.
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Název žadatele

5.

IČO

TJ Sokol Jenišovice

00554545

Žádost byla zaslána pouze v elektronické podobě.

Sportovní klub Niké Jilemnice z.s.

49294628

Účel projektu nesouvisí se zvoleným programem.

FK Brniště z.s.

48282731

Žádost nebyla zaslána v elektronické podobě.

TK SOKOL TESLA STRÁŽ NAD NISOU

46744321

Žádost nebyla podána v termínu uvedeném ve vyhlášení
programu. Žádost nebyla zaslána v elektronické podobě.

s neposkytnutím dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2022 z důvodu odmítnutí dotace žadatelem:
Název žadatele
Spartak Rychnov z.s.
TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou, z.s.
TJ Jiskra Kamenický Šenov

6.

Odůvodnění vyřazení

IČO

Název projektu

Výstavba sociálního zázemí ve sportovním areálu
Spartak Rychnov z.s.
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
45597634
realizovaná v TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou, z.s.
Další rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže
48283134
v Kamenickém Šenově
16390121

se vzorem „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Tělovýchova a sport, 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích 2022“, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
podpořenými žadateli,

rozhoduje
o pozastavení rozhodovacího procesu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport, programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve sportovních organizacích u žadatele Tri Club Česká Lípa, z. s., IČO: 63778050,
se sídlem pod Holým Vrchem 2589, 470 01 Česká Lípa, na projekt s názvem „Pravidelná celoroční
sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v Tri club Česká Lípa“ do doby, než správce dotačního
programu ověří informace o faktickém výkonu organizované sportovní činnosti dětí a mládeže
a členské základně u Tri clubu Česká Lípa, z. s.
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/22 – úprava kapitoly
926 04 – dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 61
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

61. (36) RO č. 165/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí a neposkytnutí finanční
podpory projektům v rámci záštit v oblasti vzdělávání a mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 847/22/RK
RO č. 165/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí a neposkytnutí finanční
podpory projektům v rámci záštit v oblasti vzdělávání a mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 165/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 15.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04807220000 – Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti vzdělávání a školství v průběhu roku o částku 15.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 15.000 Kč, a to:
2.1 číslo akce 04813260000 –
ve výši 10.000 Kč,

– Antuka Dědek 2022,

2.2 číslo akce 04813270000 – Dětský pěvecký sbor „SKŘIVÁNEK“, z. s., Jablonec nad Nisou,
Josefa Hory 4097/31 – KYTIČKA PÍSNIČEK, ve výši 5.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají charakter de minimis,
příjemcům:

p.č.

Žadatel

IČO/datum
narození

Sídlo

1.

2

Dětský pěvecký
sbor
„SKŘIVÁNEK“,
z.s.

60254564

Josefa Hory
4097/31, 46604
Jablonec nad Nisou

Parametr
projektu:
Název projektu název/měrná
jednotka/
hodnota
Doba trvání
akce/den/1;
Antuka Dědek
počet
2022
zúčastněných/o
soba/24

„KYTIČKA
PÍSNIČEK“

Doba konání
akce/den/1

Účel
projektu
Turnaj
volejbalov
ých
veteránů –
7.ročník
Přehlídka
dětských
pěveckých
sborů
mateřských
škol
Libereckéh
o kraje –
17. ročník

Náklady Dotace
celkem do výše
v Kč
v Kč

32.260

10.000

6.500

5.000

o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Nadační fond
Gaudeamus, IČO: 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02, Cheb, na projekt
„XXX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“,
schvaluje
1. smlouvu č. OLP/1754/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a
na projekt „Antuka Dědek 2022“,
2.

smlouvu č. OLP/1746/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Dětským pěveckým sborem
„SKŘIVÁNEK“, z. s., IČO: 60254564, se sídlem Josefa Hory 4097/31, 466 04 Jablonec
nad Nisou, na projekt „KYTIČKA PÍSNIČEK“
a ukládá
2.
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1.

2.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí Rady
Libereckého kraje a zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Termín: 31. 07. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 165/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
hlasování č. 62

pro

6

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

V 8.35 hod., se Ing. Vinklátová omluvila z jednání rady kraje, nyní je na jednání 5 členů rady kraje.
62. (37) RO č. 167/22 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního školství
územních samosprávných celků roku 2022
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 848/22/RK
RO č. 167/22 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního školství
územních samosprávných celků roku 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 167/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové i výdajové
části o neinvestiční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši
4.852.722.560 Kč na financování škol a školských zařízení zřízených krajem a obcemi v roce 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 167/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 63
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

63. (38) RO č. 168/22 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu – Vzdělávací aktivity pro dospělé a seniory
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že projekty jsou velmi oblíbené
mezi seniory.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 849/22/RK
RO č. 168/22 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
– Vzdělávací aktivity pro dospělé a seniory
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 168/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – transfery odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 422.600 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly:
1. snížení ukazatele: číslo akce 04812570000 – Vzdělávací aktivity pro dospělé a seniory ve výši
422.600 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů:
a)

b)

číslo akce 04813193455 – Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47,
příspěvková organizace – Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje,
ve výši 80.000 Kč,
číslo akce 04813204470 – Základní umělecká škola Žandov, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace – Akademie umění a kultury pro seniory, ve výši 34.200 Kč,

c)

číslo akce 04813215459 – Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace
– Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje, ve výši 80.000 Kč,

d)

číslo akce 04813223459 – Základní umělecká škola Tanvald, příspěvková organizace
– Akademie umění a kultury pro seniory, ve výši 80.000 Kč,
číslo akce 04813232313 – Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19,
příspěvková organizace – Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje v roce
2022, ve výši 36.000 Kč,

e)

f)
g)

číslo akce 04813244472 – Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková
organizace – Akademie seniorů při ZUŠ V. Snítila, Mimoň, ve výši 80.000 Kč,
číslo akce 04813252492 – Základní škola a Základní umělecká škola T. G. Masaryka,
Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace – Akademie
55+, ve výši 32.400 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 422.600 Kč pro:

Název
projektu

Žadatel

IČ

Sídlo

Výše
dotace

termín
realizace

účel projektu

P. č.

1.

Akademie
umění a
kultury
pro
seniory
Liberecké
ho kraje

2.

Akademie
umění a
kultury
pro
seniory

Základní
umělecká škola,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská 47,
příspěvková
organizace
Základní
umělecká škola
Žandov, okres
Česká Lípa,
příspěvková
organizace

Podhorská
47, 466 01
Jablonec nad
75122308 Nisou

1.1.2022–
80.000 23.12.2022

Dlouhá 121,
471 07
70982112 Žandov

1.9.2022–
34.200 22.12.2022
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Projekt základní
umělecké školy
určený pro
seniory v oblasti
celoživotního
uměleckého
vzdělávání.
Poskytne lidem v
postproduktivním
věku odborné
studium ve všech
uměleckých
oborech.
Nabídka
vzdělávání v
uměleckých
oborech hudba a
výtvarné umění
pro zájemce z řad

hodnota
parametru
název
měrná
(počet
parametru jednotka
odučených
hodin)

Vyučovací
hodina

počet

200

počet
odučených
hodin

počet

114
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Akademie
umění a
kultury pro
seniory
Libereckéh
3. o kraje

Základní
umělecká škola
Turnov,
příspěvková
organizace

náměstí
Českého ráje
5, 511 01
70946086 Turnov

1.1.2022–
80.000 23.12.2022

Akademie
umění a
kultury pro
4. seniory

Základní
umělecká škola
Tanvald,
příspěvková
organizace

Školní 351,
468 41
75121531 Tanvald

1.2.2022–
80.000 22.12.2022

Frýdlantská
1359/19, 460
64040445 01 Liberec

3.1.2022–
36.000 23.12.2022

Akademie
umění a
kultury pro
seniory
Libereckéh
o kraje v
5. roce 2022
Akademie
seniorů při
ZUŠ V.
Snítila,
6. Mimoň
Akademie
7. 55+

Základní
umělecká škola,
Liberec,
Frýdlantská
1359/19,
příspěvková
organizace
Základní
umělecká škola
Václava Snítila,
Mimoň,
příspěvková
organizace
Základní škola a
Základní
umělecká škola

Mírová 119,
471 24
48282561 Mimoň

1.1.2022–
80.000 23.12.2022

Komenského
70983011 478, 463 34

1.1.2022–
32.400 23.12.2022
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seniorů, s
možností stát se
součástí
uměleckého
vzdělávání v
ZUŠ Žandov.
Prohlubovat
mezigenerační
spolupráci mezi
seniory a žáky
školy.
Projekt základní
umělecké školy
určený pro
seniory v oblasti
celoživotního
uměleckého
vzdělávání.
Poskytne lidem v
postproduktivní
m věku odborné
studium ve všech
uměleckých
oborech.
Poskytnout
seniorům
odborné studium
v uměleckých
oborech hudebním,
výtvarném a
tanečním. Projekt
umožní
smysluplné a
aktivní naplnění
volného času
specificky
zaměřeným
studiem, které
bude vhodně
naplňovat
seniorské
psychické a
sociální potřeby.
Projekt základní
umělecké školy
určený pro
seniory v oblasti
celoživotního
uměleckého
vzdělávání.
Poskytne lidem v
postproduktivní
m věku odborné
studium ve
výtvarném
uměleckém
oboru.

Zajištění aktivit
vztahujících se k
akademii seniorů
Vzdělávání
seniorů v
uměleckých

vyučující
hodina

počet

300

Vyučovací
hodina

počet

266

vyučovací
hodina

hodina

120

vzdělávání
seniorů v
uměleckýc
h kruzích

hodina

200

počet lekcí

hodina

148
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Hrádek nad
Nisou

T. G. Masaryka,
Hrádek nad
Nisou.
Komenského
478, okres
Liberec,
příspěvková
organizace

oborech v okolí
Hrádku nad
Nisou - Literárně
dramatický obor,
Výtvarný obor

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými základními uměleckými školami
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 168/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 05. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smluv
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
hlasování č. 64

pro

5

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0

byl přijat

64. (39) RO č. 170/22 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO OŠMTS a poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků – SPŠ textilní Liberec a Obchodní akademie, HŠ a SOŠ
Turnov
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že v letošním roce škola oslaví
170. výročí od založení. Dřívější název zněl Odborná škola tkalcovská. Škola
se stala první svého druhu a jednou z nejstarších středních škol v Liberci. V současné době škola
svým zaměřením zůstala opět jedinou v celé ČR.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 850/22/RK
RO č. 170/22 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO OŠMTS a poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků – SPŠ textilní Liberec a Obchodní akademie, HŠ a SOŠ
Turnov
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 170/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 50.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly následovně:
1. snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04500050000: Podpora aktivit příspěvkových organizací
o částku 50.000 Kč,
2. zavádí dílčí ukazatel číslo akce 04503401422: Střední průmyslová škola textilní, Liberec,
Tyršova 1, příspěvková organizace – Publikace k 170. výročí školy ve výši 50.000 Kč,
rozhoduje
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A. u Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace:
1.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 50.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503401422 „Publikace k 170. výročí školy“,

2.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 9. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 14. 10. 2022,

3.
4.
B.

u Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519,
příspěvkové organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 200.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503391452 „Investiční záměr – zkapacitnění objektů
Zborovská 519, Turnov“,
2.
3.
4.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 9. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 14. 10. 2022

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 170/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
2. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh
ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.
hlasování č. 65

pro

5

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0

byl přijat

65. (40) Povolení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy Základní škole,
Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 851/22/RK
Povolení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy Základní škole, Tanvald, Údolí
Kamenice 238, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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povoluje
výjimku z počtu žáků na 18 v přípravné třídě základní školy Základní škole, Tanvald, Údolí Kamenice
238, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 66
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

66. (41) Zahájení VZMR „Oplocení pozemku u budovy gymnázia“ Gymnáziem, Střední
odbornou školou a Střední zdravotnickou školou, Jilemnice, p. o.
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 852/22/RK
Zahájení VZMR „Oplocení pozemku u budovy gymnázia“ Gymnáziem, Střední odbornou
školou a Střední zdravotnickou školou, Jilemnice, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení pozemku u budovy
gymnázia“ Gymnáziem, Střední odbornou školou a Střední zdravotnickou školou, Jilemnice,
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: 31. 05. 2022
hlasování č. 67
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

67. (42) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 853/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím:
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a)

finančních darů:

v celkové výši 10.000 Kč na uspořádání oslavy a realizace tisku publikace o nejstarší textilní škole
od společnosti ARIES, a.s., se sídlem 512 33 Studenec 309, IČ: 28824563, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec, příspěvková organizace,
IČ: 46747974,
b) věcných darů:
360 ks talířů, 120 ks hrnků s podšálky, 60 ks hrnků a 120 ks skleniček v celkové hodnotě
195.683 Kč pro potřeby klientů dětského domova od společnosti Alza.cz a.s., se sídlem
Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, IČ: 27082440, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
2. prohlídky s komentářem a programem v hodnotě 1.690 Kč pro děti prvních a druhých tříd
základní školy od společnosti FARMA LETTLE FARMERS, s.r.o., se sídlem Vídeňská
5446/55, 639 00 Brno, IČ: 11668920, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace,
IČ: 60254301,
příslibu nadačního daru:
1.

c)

ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s pořádáním akce školy – Majálesu 2022 od Nadace SYNER,
se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 68
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

68. (43) Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola, Česká Lípa, musí zakoupit server. Z toho důvodu dojde k vyřazení akce
výměny oken tělocvičny v České Lípě. Druhou úpravou je změna plánu investic Integrovaná střední
škola, Vysoké nad Jizerou, kdy dojde k čerpání rezervního fondu ve výši 1.000.000 Kč na úhradu
nákladů spojených s odstraněním havárie střechy na hlavní budově školy v případě nepokrytí celé
částky škody od pojišťovny.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 854/22/RK
Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:
1. Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace,
IČ: 14451018,
snížení čerpání fondu investic ve výši 86.384 Kč, a to na:
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a)

zařazení nové akce „Záložní zdroj pro server školy“ ve výši 60.639 Kč,

b)

odstranění akce „Výměna oken tělocvična Lužická ul., Česká Lípa“ ve výši 147.023 Kč

a změny v plánu investic organizace na rok 2022,
2. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
IČ: 00087891,
a) čerpání rezervního fondu ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s odstraněním
havárie střechy na hlavní budově školy v případě nepokrytí celé částky škody
od pojišťovny,
b) navýšení čerpání fondu investic v celkové výši 80.130 Kč a změnu v Plánu investic
organizace na rok 2022, konkrétně:
• zařazení nové akce „Výměna garážových vrat“ ve výši 836.255 Kč,
• zařazení akce „Zařízení pro školní kuchyně (plynový sporák, konvektomat elektrický, kotel
elektrický) ve výši 643.875 Kč (schváleno v Plánu investic příspěvkové organizace v roce 2021),
• vyřazení akce „Úprava odborné dílny pro jednostopá vozidla“ ve výši 600.000 Kč,
• vyřazení akce „Vybavení učebny pro elektromobilitu“ ve výši 800.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 69
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

69. (44) Dodatek č. 1 k memorandu o spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko
výchovné péče v Jablonci nad Nisou uzavírané mezi LK a SMJBC
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že dochází k prodloužení termínu
do konce roku.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 855/22/RK
Dodatek č. 1 k memorandu o spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko výchovné
péče v Jablonci nad Nisou uzavírané mezi LK a SMJBC
Rada kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k memorandu o spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko
výchovné péče č. OLP/3620/2021, uzavřeném mezi Libereckým krajem a Statutárním městem
Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01, IČO 00262340, kterým dochází
k prodloužení termínu realizace opravy budovy č. p. 4265 v k. ú. Jablonec nad Nisou, a to z důvodu
úpravy projektové dokumentace a výkazu výměr dle požadavků investora
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit dodatek č. 1 memoranda č. OLP/3620/2021 k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
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hlasování č. 70

pro

5

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

70. (45) Vyřazení a likvidace nepotřebného majetku a převod majetku mezi příspěvkovými
organizacemi resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 856/22/RK
Vyřazení a likvidace nepotřebného majetku a převod majetku mezi příspěvkovými
organizacemi resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením a likvidací nepotřebného movitého majetku – sněžné frézy HS1136 TG, rok
pořízení 1996, svěřené Základní škole a mateřské škole logopedické, Liberec, příspěvkové
organizaci,
s převodem movitého majetku – ultrazvuku, rok pořízení 2018, svěřeného Střední zdravotnické
škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvkové organizaci,
na Střední zdravotnickou školu a Střední odbornou školu, Česká Lípa, příspěvkovou organizaci
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 71
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

71. (46) Projekt Potravinová pomoc v LK 7“ – předložení žádosti o podstatnou změnu
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Dodala, že došlo k předložení žádosti
o podstatnou změnu projektu a prodloužení termínu do konce roku 2023.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 857/22/RK
Projekt Potravinová pomoc v LK 7“ – předložení žádosti o podstatnou změnu
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení žádosti o podstatnou změnu projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“
do výzvy č. 30_21_011 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit žádost o podstatnou změnu projektu „Potravinová pomoc
dětem v Libereckém kraji 7“ do výzvy č. 30_21_011 Operačního programu Potravinové
a materiální pomoci,
Termín: 31. 05. 2022
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2.

Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů
a výstupů projektu v případě schválení žádosti o podstatnou změnu projektu řídícím orgánem
Operačního programu Potravinové a materiální pomoci.
Termín: 30. 10. 2023
hlasování č. 72
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

72. (47) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
EDUCA EXPO 2022“
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Informovala, že se předpokládá standardní
průběh EDUKY EXPO 2022 jako před pandemií. Dodala, že k posunu termínu konání nedojde.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 858/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA
EXPO 2022“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA
EXPO 2022“, a to účastníku SFM Liberec, s.r.o., IČO: 44568118, se sídlem Jeronýmova 570/22,
460 07 Liberec 7, za nabídkovou cenu 661.157,03 Kč bez DPH, 800.000 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
2. příkazní smlouvu č. OLP/1363/2022 mezi Libereckým krajem a společností SFM Liberec,
s.r.o., IČO: 44568118, se sídlem Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec 7
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 73
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

73. (48) Vyhlášení Dotačního programu „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO
2022“
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Informovala, že podpora dopravy na veletrh
se bude týkat pouze žáků navštěvujících školy mimo město Liberec.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 859/22/RK
Vyhlášení Dotačního programu „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022“
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Rada kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení dotačního programu „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022“
s předpokládaným objemem nespecifikované rezervy určené k rozdělení ve výši 250.000 Kč
z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzvy k předkládání žádostí
o dotaci z dotačního programu „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022“
prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 15. 06. 2022
hlasování č. 74
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Přestávka od 8.45 do 8.50 hodin.
74. (49) Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při obnově
vodního režimu krajiny a přípravě protipovodňových opatření v horním povodí řeky Smědé
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 860/22/RK
Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při obnově vodního
režimu krajiny a přípravě protipovodňových opatření v horním povodí řeky Smědé
Rada kraje po projednání
schvaluje
Memorandum č. OLP/1798/2022 o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce
při obnově vodního režimu krajiny a přípravě protipovodňových opatření v horním povodí řeky
Smědé, uzavírané mezi státním podnikem Povodí Labe, státním podnikem Lesy České republiky,
Mikroregionem Frýdlantsko, městy Hejnice, Raspenava, Nové Město pod Smrkem, obcemi Bílý
Potok, Lázně Libverda a Libereckým krajem
a ukládá
a) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí
spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje,
schválené Memorandum č. OLP/1798/2022 o společném zájmu a postupu ve věci budoucí
spolupráce při obnově vodního režimu krajiny a přípravě protipovodňových opatření v horním
povodí řeky Smědé k podpisu.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 75
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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75. (50) ZR-RO č. 145/22 – úpravy v kapitole 917 08, rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu
Libereckého kraje MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. a Obci Hamr na Jezeře
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
RNDr. Šádková uvedla, že materiál je dále předkládán zastupitelstvu kraje, protože se jedná o dotaci
poskytnutou obcím.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 861/22/RK
ZR-RO č. 145/22 – úpravy v kapitole 917 08, rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu
Libereckého kraje MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. a Obci Hamr na Jezeře
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 145/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 08 – Transfery, odboru životního prostředí a zemědělství, ve výši
25.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a)

b)
-

snížením výdajů o částku 25.000 Kč u specifického ukazatele Podpora ojedinělých
projektů na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství, ve výši
25.000 Kč,
navýšením výdajů o částku celkem 25.000 Kč, a to zavedením nových specifických
ukazatelů:
Den Země 2022 – MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. ve výši 10.000 Kč,
24. kapřích hodin – Hamr na Jezeře ve výši 15.000 Kč,

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše
15.000 Kč Obci Hamr na Jezeře, se sídlem Děvínská č. p. 1, 471 28 Hamr na Jezeře,
IČO 00673498, na akci „24 kapřích hodin“,
3) se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/1924/2022 na projekt
„24. kapřích hodin“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Hamr na Jezeře, se sídlem
Děvínská č. p.1, 471 28 Hamr na Jezeře, IČO 00673498,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše 10.000 Kč
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., se sídlem Roztocká č. p. 500, 514 01 Jilemnice, IČO 26661675, na projekt
„Den Země 2022“, a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 145/22
Zastupitelstvem Libereckého kraje,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/1229/2022 na projekt „Den Země 2022“
uzavíranou mezi Libereckým krajem a MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., se sídlem Roztocká 500,
514 01 Jilemnice, IČO 26661675
a ukládá
1. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 145/2022, rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Obci Hamr na Jezeře
a schválení smlouvy č. OLP/1924/2022,
2)

Termín: 31. 05. 2022
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2.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/1229/2022
k podpisu Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství
po schválení změny rozpočtu v zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 76
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

76. (51) Vyjádření LK k možné těžbě nerostných surovin v lokalitě Hradešín v k. ú. Rádlo
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o deklaraci postoje kraje.
Postoj je stále stejný.
RNDr. Šádková uvedla, že materiál obsahuje vyjádření Libereckého kraje k možné těžbě nerostných
surovin. Byl proveden geologický průzkum.
Načež proběhla diskuze týkající se vyjádření kraje.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 862/22/RK
Vyjádření LK k možné těžbě nerostných surovin v lokalitě Hradešín v k. ú. Rádlo
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyjádření Libereckého kraje k možné těžbě nerostných surovin v lokalitě Hradešín v k. ú. Rádlo
a ukládá
a) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Vyjádření Libereckého kraje k možné těžbě nerostných surovin
v lokalitě Hradešín v k. ú. Rádlo jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje,
schválené Vyjádření Libereckého kraje k možné těžbě nerostných surovin v lokalitě Hradešín
v k. ú. Rádlo k podpisu.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 77
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

77. (96) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2020
V. Židek stručně okomentoval předloženou písemnou informaci. Uvedl, že se jedná o formální
informace, jak si kraj bilančně stojí při plnění plánu.
RNDr. Šádková uvedla, že materiál obsahuje chybu v závěru důvodové zprávy v procentech, správně
má být 60 %, nikoliv 65 %.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 863/22/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
a)
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
a)

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2020

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2020 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 78
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

78. (70) Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Přepeře u Turnova
b) darovací smlouva
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 864/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Přepeře u Turnova
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 300/1 o výměře 5 m2, nově označené jako p. p. č. 300/59, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 300/1 o výměře 4 m2, nově označené
jako p. p. č. 300/60, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 300/16 o výměře
2631 m2, nově označené jako p. p. č. 300/62, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
a části p. p. č. 300/28 o výměře 155 m2, nově označené jako p. p. č. 300/66, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 638-114/2021 ze dne 12. 8. 2021,
nacházejících se v katastrálním Přepeře u Turnova, obci Přepeře, evidovaných na listu vlastnictví
č. 248 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, obci Přepeře,
se sídlem Přepeře č. p. 229, 512 61 Přepeře, IČO 00276014, účetní hodnota pozemků ve výši
139.489 Kč (slovy: jedno sto třicet devět tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých), jedná
se o pozemky zastavěné stavbou cyklostezky „Cyklostezka podél silnice II/260 z obce Příšovice
do obce Přepeře (Liberecký kraj),
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1777/2022 mezi Libereckým krajem a obcí Přepeře
a ukládá
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1.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 31. 05. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 12. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023
hlasování č. 79
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

79. (71) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie
a zemního plynu – DNS“ a smlouva o centralizovaném zadávání
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o nástroj na urychlení
soutěže energií na příští rok. V tuto chvíli není možné předpokládat vývoj ceny plynu pro další roky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 865/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního
plynu – DNS“ a smlouva o centralizovaném zadávání
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky za účelem zavedení dynamického nákupního systému
dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), s názvem „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu – DNS“, v rámci,
kterého bude postupováno přiměřeně podle pravidel pro užší řízení, v souladu s § 58 zákona,
jmenuje
komisi pro otevírání a posouzení žádostí o účast ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
schvaluje
1. text zadávací dokumentace,
2. návrh smlouvy o centralizovaném zadávání, který bude uzavřen s každým pověřujícím
zadavatelem za účelem stanovení centrálního zadavatele, který zavede dynamický nákupní
systém s názvem „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu – DNS“ a následně bude
zadávat dílčí veřejné zakázky na nákup elektrické energie či zemního plynu v rámci
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dynamického nákupního systému souladu s § 141 zákona pro potřeby Libereckého kraje
a pověřujících zadavatelů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 80
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

80. (72) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – LRN
Cvikov, příspěvková organizace – stavební práce“ – dodatek č. 2
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o velké vícepráce. Doplňují
se po celé střeše sněhové zachytávače.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 866/22/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – LRN Cvikov,
příspěvková organizace – stavební práce“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4091/2020 veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace - stavební práce“, uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností
OMLUX spol. s r.o., se sídlem Zelený vršek 422/4, 725 28 Ostrava, IČO: 61944840, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 817.721,41 Kč bez DPH, tj. 989.442,91 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši
169.992,02 Kč bez DPH, tj. 205.690,34 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny
o 647.729,39 bez DPH, tj. 783.752,56 Kč vč. DPH
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. 06. 2022
hlasování č. 81
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

81. (73) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberec
a Parkovací dům II.“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Stručně shrnul důvody zrušení předchozího
výběrového řízení a zahájení zadávacího řízení. Nyní se jedná tedy o druhé kolo. Cena za materiál
je stále vysoká. Následně probíhala jednání týkající se podmínek dotace a harmonogramu. Mělo by
dojít k prodloužení termínu dotace. Jsou možné dvě varianty záleží, jak se projekt povede vysoutěžit.
Proběhla krátká diskuze týkající se výstavby parkovacího domu.
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Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 867/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberec a Parkovací
dům II.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberec a Parkovací dům
II.“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
Ing. Jan Růžička, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
náhradník: Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kanceláře ředitele,
náhradník: Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2.

2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/2964/2021
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. 82
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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82. (74) Veřejná zakázka „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ – dodatek č. 3
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 868/22/RK
Veřejná zakázka „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3512/2020 veřejné zakázky „Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností
CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO: 26768607, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 2.496.288,38 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 517.720,75 Kč bez DPH,
čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o částku 1.978.567,63 Kč bez DPH, tj. 2.252.590,81 Kč vč. DPH
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. 06. 2022
hlasování č. 83
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

83. (75) Veřejná zakázka „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
– dodatek č.3
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 869/22/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o.“ – dodatek
č.3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4154/2020 mezi Libereckým krajem a společností
Pozemní stavitelství s.r.o., IČO 27298370, se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 468.134,32 Kč bez DPH, tj. 566.442,53 Kč včetně DPH
a méněpráce ve výši 388.531,37 Kč bez DPH, tj. 470.122,96 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení
celkové ceny o 79.602,95 Kč bez DPH, tj. 96.319,57 včetně DPH na celkovou částku
22.572.993,13 Kč bez DPH, tj. 26.087.238,14 Kč včetně DPH a prodloužení termínu stavby o 20 dnů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 84
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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84. (76) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna rozvodů ZTI – Střední
zdravotnická škola a Střední odborná škola Česká Lípa, p. o.“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 870/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna rozvodů ZTI – Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola Česká Lípa, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna rozvodů ZTI – Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola Česká Lípa, p. o.“, v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť je v zadávacím řízení jediný
účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 06. 2022
hlasování č. 85
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

85. (77) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Kompletní
projektové a inženýrské práce pro akci Služby sociální péče TEREZA – objekt čp. 143“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 871/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Kompletní projektové
a inženýrské práce pro akci Služby sociální péče TEREZA – objekt čp. 143“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko – architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci "Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace – přestavba nebo novostavba objektu čp. 143“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
a to účastníka RANGHERKA 5 s.r.o., se sídlem 28. pluku 464/39, 100 00 Praha 10, IČO: 059 71 985,
za nabídkovou cenu 1.699.950 Kč bez DPH, tj. 2.056.939,50 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/72/2022 mezi Libereckým krajem a účastníkem
RANGHERKA 5 s.r.o., se sídlem 28. pluku 464/39, 100 00 Praha 10, IČO: 059 71 985,
bere na vědomí
1. náhradu výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení „Urbanisticko – architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci "Služby sociální péče TEREZA,
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2.

příspěvková organizace – přestavba nebo novostavba objektu čp. 143“ ve výši 65.000 Kč
bez DPH v souladu s doporučením hodnotící komise (dle Zápisu o otevírání, posouzení
a hodnocení návrhů ze dne 21. 4. 2022), a to účastníkovi RANGHERKA 5 s.r.o., se sídlem
28. pluku 464/39, 100 00 Praha 10, IČO: 059 71 985,
náhradu výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci "Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace - přestavba nebo novostavba objektu čp. 143“ ve výši 65.000 Kč
bez DPH v souladu s doporučením hodnotící komise (dle Zápisu o otevírání, posouzení
a hodnocení návrhů ze dne 21. 4. 2022), a to účastníkovi BY architects, spol. s r.o., se sídlem
Pod Zvonařkou 2317/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 077 40 557,

náhradu výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci "Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace - přestavba nebo novostavba objektu čp. 143“ ve výši 65.000 Kč
bez DPH v souladu s doporučením hodnotící komise (dle Zápisu o otevírání, posouzení
a hodnocení návrhů ze dne 21. 4. 2022), a to účastníkovi architektonický ateliér PROJEKTOR
s.r.o., se sídlem Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha – Břevnov, IČO: 050 21 464
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 86
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.

86. (78) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické
posouzení střech budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Ramzer poděkoval Mgr. Staňkovi za realizaci tohoto projektu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 872/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické posouzení
střech budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické posouzení
střešního pláště a nosné konstrukce střechy – budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE“
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, 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,
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hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2.

2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí předprojektové činnosti č. OLP/1593/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 87
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

87. (79) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu
Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“ – dodatek č. 3
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná pravděpodobně o poslední
dodatek. Popsal ve stručnosti průběh náročného jednání s městem Liberec. Jedná se o poslední
kompromisní řešení. Dojde k úpravě vchodu tzv. finský vchod. S tímto řešením souhlasí jak vlastnící,
tak architekti a vedení města Liberec.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 873/22/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Zeyerova
čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021 veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Zeyerova č. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ
pro tělesně postižené, Liberec“, uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi Libereckým krajem a společností
Projektový ateliér DAVID s.r.o., IČO 27277577, se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 297.900 Kč bez DPH, tj. 360.459 Kč včetně DPH,
čímž dojde k navýšení celkové ceny na celkovou částku 3.948.000 Kč bez DPH, tj. 4.777.080 Kč
včetně DPH, změna termínů pro předání projektové dokumentace a změna názvu projektu
a ukládá
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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. 06. 2022
hlasování č. 88
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

88. (80) Majetkoprávní operace: Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky DZ určeného
k dodávce elektrické energie v katastrálním území Liberec (ul. Zeyerova)
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že dochází k umisťování rozpojovací
skříně z objektu B. Jedná se o přípravu potřebnou k realizaci stavby.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 874/22/RK
Majetkoprávní operace: Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky DZ určeného
k dodávce elektrické energie v katastrálním území Liberec (ul. Zeyerova)
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120085875 v k. ú. Liberec v rámci projektu
"Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami“ na p. p. č. 5389 v katastrálním území Liberec, obec Liberec, evidované na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec
(ve vlastnictví statutárního města Liberec), s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
405 02, IČO/DIČ: 24729035/CZ 24729035,
b)

předložený návrh Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie číslo Z_S14_12_8120085875 číslo OLP/2204/2022 mezi Libereckým krajem
a ČEZ Distribuce, a.s.

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 89
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

89. (81) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér – SPŠSE a VOŠ,
Liberec 1, Masarykova 3, p. o. – stavební práce“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o vybudování
bezbariérového přístupu, toalet a úpravu dvora. Jde konkrétně o bezbariérový výtah, který bude
umístěn ve školním dvoře.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 875/22/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér – SPŠSE a VOŠ, Liberec
1, Masarykova 3, p. o. – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér – Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o. – stavební práce“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to společnost MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79/11, 460 07 Liberec, IČO: 61328952,
za nabídkovou cenu 12.193.739 Kč bez DPH, tj. 14.754.424,19 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3796/2021 mezi Libereckým krajem a společností MSV Liberec,
s.r.o., se sídlem Kralická 79/11, 460 07 Liberec, IČO: 61328952
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. 06. 2022
hlasování č. 90
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

90. (82) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Školy
bez bariér – SPŠSE a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3, p. o.“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 876/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Školy bez bariér
– SPŠSE a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Školy bez bariér – Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o.“ 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,
v platném znění, a to účastníka Ing. Štěpána Illicha,
IČO: 46433597, za nabídkovou cenu 47.820 Kč bez DPH, tj. 57.862,20 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3823/2021
mezi Libereckým krajem a Ing. Štěpánem Illichem,
IČO: 46433597
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. 06. 2022
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hlasování č. 91

pro

5

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

91. (83) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Školy bez bariér
– SPŠSE a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3, p. o.“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 877/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Školy bez bariér
– SPŠSE a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Školy bez bariér – Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o.“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro pozemní stavby – DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka
MIJAPO s.r.o., se sídlem Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves, IČO: 07890711, za nabídkovou cenu
95.000 Kč bez DPH, tj. 114.950 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3820/2021 mezi Libereckým
krajem a společností MIJAPO s.r.o., se sídlem Nová Víska 4, 46331 Nová Ves, IČO: 07890711
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. 06. 2022
hlasování č. 92
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

92. (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 10. 5. 2022
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že úkolem tohoto materiálu
je informování rady kraje o uzavření rámcových smluv o zajištění ubytování.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 878/22/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 10. 5. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s následujícími právními jednáními hejtmana učiněnými v období do od 24. 2. 2022 do 10. 5. 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:
OLP/1020/2022
OLP/1019/2022
OLP/784/2022
OLP/796/2022
OLP/867/2022
OLP/889/2022
OLP/933/2022
OLP/965/2022
OLP/969/2022
OLP/1012/2022
OLP/1021/2022
OLP/1114/2022
OLP/1143/2022
OLP/1147/2022
OLP/1152/2022
OLP/1153/2022
OLP/1160/2022
OLP/1169/2022
OLP/1164/2022
OLP/1181/2022
OLP/1192/2022
OLP/1193/2022
OLP/1200/2022
OLP/1017/2022
OLP/1053/2022
OLP/824/2022
OLP/1145/2022
OLP/1159/2022
OLP/919/2022
OLP/996/2022
OLP/1167/2022
OLP/1157/2022
OLP/971/2022
OLP/1132/2022
OLP/816/2022
OLP/841/2022
OLP/1111/2022
OLP/1166/2022
OLP/1187/2022
OLP/1121/2022
OLP/937/2022

Město Cvikov
Obec Bulovka
Ing. Simona Válková Žáková
APARTMÁNY BOBULE s.r.o.
BREWERY INNOVATION s.r.o.
Blooman Reality s.r.o.
Jana Janoušková
Ivana Tomanová
ZOD Brniště a.s.
Asociace turistických oddílů mládeže České republiky
Dagmar Maděrová
4SPACE s.r.o.
Město Ralsko
REHYGAST, s.r.o.
Petra Žilková, Dis
David Luňák
NACK s.r.o.
Město Ralsko
LIMUZIN SERVIS, spol. s r.o.
DIVING s.r.o.
OTASS s.r.o.
Ing. Michal Salač
Daniela Hrubá
Integrovaná střední škola, vysoké nad Jizerou, Dr.
Farského 300, p.o.
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, p.o.
Jaroslav Vlček
Sportovní a relaxační centrum, p.o.
Martina Křelina
Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice
Obec Vlastibořice
HAM Development, s.r.o.
Arpád Samko
Ing. Jaroslav Pelán
Dům dětí a mládeže Cvikováček, p.o.
Sicco Central s.r.o.
U vleku s.r.o.
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Beta
Jana Zarevo
AGRAINVEST s.r.o.
VILA KARLOV s.r.o.
CPI Hotels, a.s.
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260410
262692
46038621
8036152
6565379
27898580
45749043
66779405
119407
44223846
71864075
22795367
831514
28689348
65653483
49856375
25480235
831514
26714205
25417878
14866331
74317725
63952793
87891
581071
12047732
75048817
3801811
49295110
671878
602795958
10507965
74200291
49864661
9714847
6384846
69056901
7911980
6510574
27537277
47116757
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OLP/1208/2022
OLP/1162/2022
OLP/1201/2022
OLP/893/2022
OLP/1056/2022
OLP/1170/2022
OLP/1194/2022
OLP/1211/2022
OLP/1225/2022
OLP/1231/2022
OLP/1249/2022
OLP/1256/2022
OLP/815/2022
OLP/861/2022
OLP/906/2022
OLP/1046/2022
OLP/1115/2022
OLP/1163/2022
OLP/1195/2022
OLP/1197/2022
OLP/1202/2022
OLP/1203/2022
OLP/1204/2022
OLP/1215/2022
OLP/1223/2022
OLP/1226/2022
OLP/1237/2022
OLP/1238/2022
OLP/1239/2022
OLP/1243/2022
OLP/1251/2022
OLP/1254/2022
OLP/1274/2022
OLP/1227/2022
OLP/1279/2022
OLP/1183/2022
OLP/1209/2022
OLP/848/2022
OLP/871/2022
OLP/1217/2022
OLP/1269/2022
OLP/1275/2022
OLP/1305/2022
OLP/1352/2022

Ing. Ondřej Matúšek
Jiří Smeták
Domov důchodců Český Dub, p.o.
Ondřej Pohanka
Zoo Liberec, p.o.
Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o.
Radka Tlapáková
Petra Hnojská
CD CLUB s.r.o.
Město Hejnice
Kateřina Tůmová
Czech Career s.r.o.
Ing. Ludmila Šmídová
ECOHOUSING, spolek
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Lucie Vilhelmová
MALEVIL s.r.o.
Sklárna a minipivovar Novosad & syn Harrachov s.r.o.
Czech Republic
Milan Halama
PRECIOSA a.s.
Mgr. Jana Pastuchová
PERSO-MB s.r.o.
Elektra Praha s.r.o.
Myslivecký spolek Černá Studnice Smržovka
Sun & Snow HollyHome, s.r.o.
SOLOX s.r.o.
Městys Zdislava
DAKA Servis s.r.o.
Oksana Fajtová
SILUETA - BAYERS, s.r.o.
Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou, z.s.
Růžena Lánská
Farnost Evangelické círve metodistické v Litoměřicích
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brništi
Severočeské doly a.s.
Libor Linke
TMR Ještěd a.s.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
UBYTOVNA Košická s.r.o.
AJETO spol. s r.o. Czech Glass Craft
Monika Linková
Marek Mužák
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Liberci
Michal Kožner
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9660089
66656095
71220020
72849371
10973583
71220011
86829165
1456491
28737768
262803
5748828
8726124
12808121
1334743
27006
2721597
25029479
49282794
49075942
12556
14389851
26137429
29147328
41326172
27274144
63148757
481491
25484885
75297299
28669118
46747737
10508414
68975171
73634158
49901982
62211412
6080413
44569505
25408461
48288586
72757680
76028470
46745076
49499432
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OLP/1423/2022
OLP/1430/2022
OLP/1556/2022
OLP/1607/2022
OLP/1619/2022
OLP/1273/2022
OLP/1364/2022
OLP/1304/2022
OLP/1150/2022
OLP/1224/2022
OLP/1426/2022
OLP/1429/2022
OLP/1624/2022
OLP/1662/2022
OLP/1696/2022
OLP/1745/2022
OLP/1747/2022
OLP/1752/2022
OLP/1813/2022
OLP/1653/2022
OLP/1803/2022
OLP/1742/2022
OLP/1821/2022
OLP/1338/2022
OLP/1659/2022
OLP/1812/2022
OLP/1814/2022
OLP/1815/2022
OLP/1428/2022
OLP/1318/2022
OLP/1832/2022
OLP/1038/2022
OLP/960/2022
OLP/1794/2022
OLP/1793/2022
OLP/1792/2022
OLP/1790/2022
OLP/1788/2022
OLP/1787/2022
OLP/1786/2022
OLP/1785/2022
OLP/1782/2022
OLP/1750/2022

Jolana Bláhová
Martin Kreysa
Pavel Bádal
Zdeňka Devátá
Lesprom -Invest s.r.o.
Daniela Beránková
DAROSTAV s.r.o.
Daniela Hanslianová
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, p.o.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jilemnici
Nýrsko s.r.o.
Penzion U Lípy s.r.o.
AKTIVIT, spol. s r.o.
Jizerská porcelánka s.r.o.
Město Jablonné v Podještědí
Manep s.r.o.
Město Rovensko pod Troskami
PRECIOSA, a.s.
Lukáš Koubus
Hotel Liberec s.r.o.
EureFyzio s.r.o.
Lenka Nyklová
Pavel Viktor Zloutek
UNITAS s.r.o.
Spolek Sedmihorky z.s.
Římskokatolická farnost Velké Hamry
Město Frýdlant
B+S Servis s.r.o.
Farma pod Ještědem s.r.o.
DO JIZEREK s.r.o.
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec
Ravex Hotels s.r.o.
ZO OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE
PUH Management s.r.o.
PWTH Management s.r.o.
LBPHL Management s.r.o.
PGHI Management s.r.o.
PFHLB Management s.r.o.
LBPDH Management s.r.o.
Designroom s.r.o.
LBPAP Management s.r.o.
Bc Adam Kašák
Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v
Jablonci nad Nisou
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45827141
68257392
18401856
15637051
11632275
44591381
27273482
72695102
71294511
45598673
8279705
7246561
43225551
46710663
260576
9456627
276073
12556
73759082
27292436
6553133
65604946
49887734
22774203
26641305
60253932
262781
25005359
3262936
40229955
42722
8733571
41194322
9309420
9309306
14076845
9309349
14073455
14076837
7308647
14073471
72724757
70229619
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OLP/1819/2022
OLP/1744/2022
OLP/1739/2022
OLP/1022/2022
OLP/1125/2022
OLP/1127/2022
OLP/1120/2022
OLP/1100/2022
OLP/1052/2022
OLP/1049/2022
OLP/1051/2022
hlasování č. 93

Sociální služby města České Lípy, p.o.
Dhillon LB s.r.o.
Chata Vltava s.r.o.
Obec Košťálov
Obec Polevsko
Město Mimoň
Obec Dlouhý Most
Město Zákupy
Město Semily
BUDDY2RENT s.r.o.
LUKOV Plast spol. s r.o.
pro

5

proti

0

72745339
3219143
24197548
275841
525405
260746
46744941
261114
276111
3291847
25023063
zdržel se

0

byl přijat

93. (86) Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce OLP/2302/2012
mezi Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 879/22/RK
Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce OLP/2302/2012 mezi
Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce č. j. OLP/2302/2012, uzavřené dne 14. 8. 2012
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 mezi Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem
Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 28700210, kterým se upravuje
předmět výpůjčky, tj. upravuje se Příloha č. 1, kde je vyspecifikován movitý majetek,
resp. specifikace vybavení a příslušenství, které zůstává v majetkové evidenci kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení dodatku
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 94
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

94. (104) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střešního pláště a sanace střešní
konstrukce – Dětský domov Frýdlant“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Informoval o tom, že se do výběrového řízení
nepřihlásil žádný účastník.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 880/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střešního pláště a sanace střešní
konstrukce – Dětský domov Frýdlant“
Rada kraje po projednání
a ruší
veřejnou zakázku „Oprava střešního pláště a sanace střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant“
dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (po uplynutí
lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení)
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. 95
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

95. (105) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště
a sanace střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant II“
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se typu krytiny a termínu realizace.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 881/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště a sanace
střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště a sanace
střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant II“ 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,
náhradník: Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
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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. 06. 2022
hlasování č. 96
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

96. (107) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace
"Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady"
Na jednání rady kraje byla znovu přizvána Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných
zakázek.
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že proběhla finální schůzka
ke stavebnímu programu. V upravené verzi je navíc studie pro audio, tudíž tato stude bude součástí
projektové dokumentace. Požádal po projednání o opravu názvu – Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové dokumentace "Hudební, kulturní a společenské centrum Lidové
sady", doplnění smlouvy o zajištění akustické studie, o zelenomodrou infrastrukturu a opravy
drobných překlepů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 882/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace "Hudební
kulturně kreativní centrum Lidové sady"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace „Hudební
kulturně kreativní centrum Lidové sady“ v otevřeném nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, 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. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
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náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Ing. Radim Špringl, vedoucí technického oddělení,
náhradník: Mgr. Lenka Čápová, vedoucí centra ARCHA,
MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec,
náhradník: Vladimíra Štrynclová, vedoucí KSC LS,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1769/2022

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. 07. 2022
hlasování č. 97
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

97. (87) ZR-RO č. 158/22 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor silničního
hospodářství; oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 883/22/RK
ZR-RO č. 158/22 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor silničního hospodářství;
oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 158/22, kterým se v kapitole 926 06 – Dotační
fond, odbor silničního hospodářství:
a)

b)

snižují výdaje v celkové výši 6.080.426,25 Kč, a to u:
- nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši 3.536.785,25 Kč,
- nespecifikované rezervy „Podpora projektové činnosti“ ve výši 2.543.641 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 6.080.426,25 Kč, a to u akce:
- Trasa pro pěší a cyklisty Mimoň – Velký Grunov ve výši 766.743,36 Kč,
- Stezka pro nemotorovou dopravu ve výši 1.370.041,89 Kč,
- Síť přírodě blízkých stezek pro terénní cyklistiku ve výši 1.400.000 Kč,
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2.

- Zvýšení bezpečnosti cyklodopravy Mníšek – Fojtka ve výši 300.000 Kč,
- Cyklostezka podél I/13 v úseku Lvová – Rynoltice, úsek II ve výši 300.000 Kč,
- Cyklostezka Tatobity ve výši 343.641 Kč,
- Cyklostezka podél II/279 a III/27911, křížení D10 a železnice ve výši 800.000 Kč,
- PD pro územní řízení přírodě blízkých cyklotras v LK ve výši 380.000 Kč,
- Cyklostezky v ulici 28. října a Doubská v Liberci 420.000 Kč,
s poskytnutím dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu 3.536.785,25
Kč a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu 2.543.641 Kč níže
uvedeným žadatelům o dotaci na projekty do výše:

PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY – Podpora výstavby, rekonstrukce,
údržby a opravy pozemních komunikací pro cyklodopravu, Stezek pro cyklisty (C8), Stezek
pro chodce a cyklisty (C9, C10), zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a
terénních cyklistických stezek:
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu

1.
00672912
Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
Rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu – Trasa pro pěší a cyklisty na
MK Pertoltice I. na ppč. 314/1 v Pertolticích po Ralskem a část Stezky pro pěší a cyklisty
Mimoň – Pertoltice na ppč. 314/1 v Pertolticích pod Ralskem
Vedení trasy pro pěší a cyklisty zastavěnou částí obce Pertoltice p. R. a tím umožnit propojení
trasy vedoucí od města Mimoň až k napojení částí Velký Grunov, to vše mimo silnici III/2708.

Název parametru
projektu

rekonstrukce komunikace pro cyklodopravu

Měrná jednotka

m2

Hodnota
parametru

1752

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

1.095.347,66

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu

70
766.743,36
neinvestice
1.6.2022 – 30. 9. 2023
2.
00262455
Město Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou 333, 46871 Lučany nad Nisou
Stezka pro nemotorovou dopravu – Lučany nad Nisou
optimalizace Cyklotrasy Odra Nisa ve městě, vybudování dvou jednosměrných cyklostezek a
rekonstrukce povrchu stávajících komunikací, po kterých je cyklotrasa vedená a dvou nových
jednosměrných cyklostezek
vybudovaná nová cyklostezka
vybudovaná nová cyklostezka
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Měrná jednotka

Hodnota
parametru

rekonstrukce povrchu stávající pozemní komunikace
rekonstrukce povrchu stávající pozemní komunikace
m
m
m
m
78
57
506
218

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

2.854.253,94

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka

48
1.370.041,89
investice
1.1.2022 – 31.12.2023
3.
00525197
Obec Prysk, Dolní Prysk 17, 47115 Prysk
Síť přírodě blízkých stezek pro terénní cyklistiku Polevsko - Prysk
vybudování sítě přírodě blízkých stezek pro terénní cyklistiku v k.ú. Polevsko a Prysk
celková délka upravovaných tras
km

Hodnota
parametru

4

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

2.000.000

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

70
1.400.000
neinvestice
1.6.2022 – 31.3.2024

PROGRAM 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY – Podpora projektové přípravy
výstavby, rekonstrukce, opravy pozemních komunikací pro cyklodopravu, Stezek pro cyklisty
(C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), zřizování jízdních pruhů pro cyklisty,
cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek:
Poř. číslo
IČ

1.
00263001
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Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru

Obec Mníšek, Oldřichovská 185, 46331 Mníšek
Zvýšení bezpečnosti cyklodopravy Mníšek - Fojtka - DUR/DSP
zpracování projektové přípravy DUR/DSP sloučené řízení - rekonstrukce komunikace pro
cyklodopravu č.3006 Spojovací (Mníšek) a stávající cyklotrasy z ul. Spojovací směr Krásná
Studánka
Projekt pro DUR/DSP – Zvýšení bezpečnosti cyklodopravy Mníšek - Fojtka
ks
1

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

450.000

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru

66,67
300.000
investice
1.2.2022 – 30.12.2025
2.
00260576
Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí
Cyklostezka podél silnice I/13 v úseku Lvová - Rynoltice - ÚSEK II a lávka
zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti ve stupni stavebního povolení,
dokumentace k provedení stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
a kontrolní rozpočet na úsek cyklostezky Lvová
DSP – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
projektová dokumentace pro ohlášení stavby
DUR – dokumentace k územnímu rozhodnutí
ks
ks
ks
1
1
1

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

430.000

69,77
300.000
investice
1.1.2022 – 31.10.2024

Poř. číslo
IČ

3.
00276197
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Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

Obec Tatobity, Tatobity 85, 51253 Tatobity
Cyklostezka Tatobity
projektová dokumentace a zajištění inženýrské činnosti, oddělení motorové dopravy v obci od
silnice II/283
projektová dokumentace
ks
1
687.282

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

50
343.641
investice
3.1.2022 – 31.5.2022
5.
00263125
Obec Příšovice, Příšovice 60, 46346 Příšovice
Cyklostezka podél silnic II/279 a III/27911, bezpečné křížení D10 a železniční trati –
záměr č. 8
výstavba cyklostezky a rekonstrukce zaslepené komunikace pro cyklodopravu na cyklotrase
Greenway Jizera mezi obcemi Příšovice a Svijany, zajištění bezpečného křížení koridoru D10
a žel. trati
vstupní podklady pro zadání PD
dokumentace pro územní řízení DÚR
ks
ks
1
1
1.150.000

69,57
800.000
investice
1.1.2022 – 30.12.2025
6.
02931788
Trutnov Trails z.s., Lhotecká 567, 54101 Trutnov
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Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

Studie a příprava dokumentace pro územní řízení přírodě blízkých cyklotras v
Libereckém kraji
územně technická studie - Liberecký kraj, projektová dokumentace DÚR vybrané lokality
územně technická studie – Liberecký kraj
projektová dokumentace vybrané lokality - DUR
ks
ks
1
1
580.000

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

65,52

Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

3.

380.000
neinvestice
1.3.2022 – 31.3.2023
7.
00262978
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec
Cyklostezky v ulici 28. října a Doubská Liberec
zajištění projektové dokumentace pro umístění stavby, zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistické
dopravy při jízdě v koridoru dopravně zatížených komunikací - odstranění bariéry železniční
trati a silnice I/35 v Liberci
zabezpečení vstupních podkladů pro zadání PD a IČ
projektová dokumentace DÚR
ks
ks
1
1
600.000

70
420.000
investice
1.1.2022 – 30.12.2025

s neposkytnutím dotace následujícímu subjektu kvůli vyřazení jeho žádosti z hodnocení
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy z důvodu administrativního nesouladu podané žádosti
s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci:
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Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná jednotka

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Důvod
administrativníh
o nesouladu

4.

4.
00263125
Obec Příšovice, Příšovice 60, 46346 Příšovice
Greenway Jizera - část Příšovice, etapa "D" - k průmyslové zóně jih - I. etapa
realizace
rekonstrukce cyklostezky vč. mostku přes potok Příšovka a úseku zaslepené komunikace
pro cyklodopravu na značené cyklotrasa Greenway Jizera v centru obce
oprava přístupové komunikace SO101.2
oprava cyklostezky SO101.1a
oprava mostku na cyklostezce SO201
dokumentace skutečného provedení stavby (na CD)
m
m
ks
ks
69
76
1
1
2.850.000

70
1.995.000
neinvestice
1.1.2022 – 30.12.2024
Žadatel nesplnil podmínky Vyhlášení programu. Nedoložil povinné přílohy k žádosti,
konkrétně Stavební povolení s nabytím právní moci. Obec Příšovice dodala Žádost o
vydání společného povolení pro danou akci, kterou podala na stavební úřad Města Turnov
dne 2.2.2022. Zároveň podala obec žádost o výjimku z povinné přílohy žádosti a
informovala o předpokladu dodání povinné přílohy Společné povolení s nabytím právní
moci pro danou akci v květnu 2022. Tento postup je v rozporu se stanovenými
podmínkami programu.

s neposkytnutím dotace následujícímu subjektu kvůli vyřazení jeho žádosti z hodnocení
programu 6.3 Podpora projektové přípravy z důvodu administrativního nesouladu podané
žádosti s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci:

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu

4.
70946213
Mikroregion Frýdlantsko, d.s.o., nám T. G. Masaryka 37, 46401 Frýdlant
Heřmanička - projektové práce II
projektová příprava ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti za účelem
bezpečné cyklodopravy na bývalém tělese Heřmaničky
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Název
parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Důvod
administrativní
ho nesouladu

projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti
ks
1

1.621.400

49,34
800.000
investice
28.2.2022 – 31.12.2025
Žadatel nesplnil podmínky Vyhlášení programu. V podmínkách Vyhlášení programu je
uveden termín realizace aktivit od 1. ledna 2022 do 30. prosince 2025. Žadatel v
žádosti uvedl termín realizace projektu od 28.2.2022 do 31.12.2025, což je v rozporu s
uvedenými podmínkami vyhlášení.

5.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými podpořenými žadateli z daného programu,

6.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.3 Podpora projektové přípravy, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými podpořenými žadateli z daného programu

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/22 a poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, vzory smluv o poskytnutí dotace z Dotačního fondu,
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 98
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

98. (88) Druhé kolo Vyhlášení programů Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA;
vyhlášení programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 Podpora projektové
přípravy
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 884/22/RK
Druhé kolo Vyhlášení programů Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 Podpora projektové přípravy
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Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programů k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh na rok
2022 – druhé kolo v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 6 Doprava, a to:
1. programu č. 6.1 - Rozvoj cyklistické dopravy, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 2.155.111 Kč,
2. programu č. 6.3 - Podpora projektové přípravy, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 800.000 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání a ke schválení podmínky a Vyhlášení programů k předkládání žádostí
o dotaci na rok 2022 – druhé kolo v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 6 Doprava, a to:
a) programu č. 6.1 - Rozvoj cyklistické dopravy, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 2.155.111 Kč, včetně povinných příloh k předkládání
žádostí o dotace,
Termín: 31. 05. 2022
b) programu č. 6.3 - Podpora projektové přípravy, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 800.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 99
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

99. (89) ZR-RO č. 159/22 – úprava kapitoly 917 06 – Transfery, odbor silničního hospodářství
a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace – záštita s finanční podporou obci Studenec
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 885/22/RK
ZR-RO č. 159/22 – úprava kapitoly 917 06 – Transfery, odbor silničního hospodářství
a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace – záštita s finanční podporou obci Studenec
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 159/22, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství z akce „Podpora
projektů – řešení naléhavých potřeb v LK“ v celkové výši 20.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství
na novou akci „Studenecké míle“ v celkové výši 20.000 Kč,
2.

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

Obec
Studenec

IČO/datum
nar.

sídlem/trvale
bytem

název akce

předpokláda
ný termín
konání akce

00276162

Studenec 364,
51233 Studenec

Studenecké
míle

28.5.2022

Název
návrh fin. parametru
částky
zaštiťující
ho radního
20 000 Kč Doba trvání
akce

Hodnota
parametru

1 den

se smlouvou č. OLP/1820/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Studenec se sídlem Studenec
364, 512 33 Studenec, IČ 00276162 na projekt „Studenecké míle“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/22, poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje a smlouvu
č. OLP/1820/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, k rozhodnutí a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 100
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.

100. (90) Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Vyskeř – Oprava jednotné
kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že se jedná o opravu jednotné
kanalizace. Dochází ke schválení smlouvy o spolupráci. Jedná se o finanční prostředky,
které jsou rozpočtovány.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 886/22/RK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Vyskeř – Oprava jednotné kanalizace
- I. etapa - 1. a 2. stavba“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Smlouvou o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/2030/2022 „Vyskeř – Oprava jednotné
kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Vyskeř se sídlem
č. p. 50, 512 64 Vyskeř, IČO: 00276286, na částku ve výši 9.605.978 Kč bez DPH, tj. 11.623.233 Kč
včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit smlouvu
č. OLP/2030/2022 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 101
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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101. (91) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje při realizaci
stavební akce „Vyskeř – Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že se jedná o poskytnutí účelové dotace.
Celková výše je 15.268.611 Kč. Informoval, že jde o spolupráci obce a kraje.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 887/22/RK
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje při realizaci stavební akce
„Vyskeř – Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 15.268.611,27 Kč Obci
Vyskeř, se sídlem č. p. 50, 512 64 Vyskeř, IČO: 00276286, na projekt „Vyskeř – Oprava
jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“,
2. se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje při realizaci stavební
akce č. OLP/1784/2022 „Vyskeř – Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Vyskeř, se sídlem č. p. 50, 512 64 Vyskeř,
IČO: 00276286
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit rozhodnutí
o poskytnutí dotace a smlouvu č. OLP/1784/2022 k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 102
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

102. (92) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/283 Bořkov – Košťálov,
rekonstrukce silnice“ Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 888/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/283 Bořkov – Košťálov, rekonstrukce
silnice“ Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/283 Bořkov – Košťálov,
rekonstrukce silnice“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2. s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli příspěvkové organizace.
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hlasování č. 103

pro

5

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0

byl přijat

103. (93) Smlouva č. 259/S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok
2022
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 889/22/RK
Smlouva č. 259/S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, na rok 2022 ve výši 3.134.814,17 Kč
na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje, konkrétně na akci ID 176 - „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“,
smlouvu číslo OLP/2035/2022 (číslo poskytovatele: 259S/2022) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 ve výši
3.134.814,17 Kč, mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
smlouvu číslo OLP/2035/2022 (číslo poskytovatele: 259S/2022) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 ve výši
3.134.814,17 Kč, uzavíranou mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508 a Libereckým krajem, Martinu Půtovi,
hejtmanovi, k podpisu,
Termín: 15. 06. 2022
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit realizaci
a profinancování akcí v souladu se smlouvou číslo OLP/2035/2022 (číslo poskytovatele:
259S/2021) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2022.
b)

hlasování č. 104

104.

pro

5

proti

0

Termín: 31. 01. 2023
zdržel se
0

byl přijat

(94) Provozně výrobní plán běžné údržby silnice II. a III. tříd na rok 2022

Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje,
p. o., a Ing. Petr Správka, předseda představenstva Silnice LK a.s.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, aby bylo možné akce realizovat
v požadovaném rozsahu tak, aby vše odpovídalo kvalitě předchozích let, je třeba z toho důvodu
doplnit rozpočet o 30 milionů Kč. Poté je reálná realizace běžné údržby v řádném termínu.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 890/22/RK
Provozně výrobní plán běžné údržby silnice II. a III. tříd na rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2022 včetně harmonogramu
vybraných činností na rok 2022
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit
zveřejnění Provozně výrobního plánu běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2022
včetně harmonogramu vybraných činností na rok 2022 na webových stránkách Libereckého
kraje,
Termín: 20. 05. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
a předsedu představenstva společnosti Silnice LK a.s.,
Termín: 20. 05. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2022, včetně harmonogramu
vybraných činností na rok 2022, jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje,

3.

Termín: 31. 05. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zabezpečení
dodatečného zapojení finančních prostředků z příjmu rozpočtu Libereckého kraje ve výši
30.000.000 Kč v rámci rozdělování hospodářského výsledku HV k zajištění financování
navrhovaného objemu prací Provozně výrobního plánu pro rok 2022.

4.

hlasování č. 105

105.

pro

5

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0

byl přijat

(95) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“

Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 891/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/2052/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 106
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

106.

(100) Dotace na rekonstrukci mostu v Jatecké ulici Semily

Ing. Borovička, MBA, stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se předložení materiálu zastupitelstvu kraje.
Ing. Borovička, MBA, přislíbil, že po projednání bude materiál upraven a předložen zastupitelstvu
kraje.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 892/22/RK
Dotace na rekonstrukci mostu v Jatecké ulici Semily
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje města Semily, Husova 82, 51301 Semily,
IČO: 00276111, na projekt pod názvem „Most Jatecká“,
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy,
níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 5.000.000 Kč
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2.

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2063/2022
na projekt pod názvem „Most Jatecká“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Semily,
Husova 82, 51301 Semily, IČO: 00276111

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/2063/2022, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem
a Městem Semily, Husova 82, 513 01 Semily.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 107
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

107. (102) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil,
sanace skalního masivu“
Ing. Borovička, MBA, stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 893/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil, sanace skalního
masivu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil, sanace skalního
masivu“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silniční staveb,
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náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2051/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 108
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

108. (103) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/289
Bořkov, sanace skalního masivu“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 894/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/289 Bořkov, sanace
skalního masivu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/289 Bořkov, sanace
skalního masivu“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, 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. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silniční staveb,
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náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2050/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 109
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

109. (112) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Poskytování komplexních
služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 895/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Poskytování komplexních služeb v oblasti
zastupování Libereckého kraje při EU“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování
Libereckého kraje při EU“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to Euroregion Nisa, IČO 00832227, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 1,
za nabídkovou cenu 70.000 Kč bez DPH, 84.700 Kč včetně DPH za měsíc plnění, 2.520.000 Kč
bez DPH, tj. 3.049.200 Kč včetně DPH za 36 měsíců plnění,
schvaluje
smlouvu o poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU
č. OLP/839/2022 mezi Libereckým krajem a společností Euroregion Nisa, IČO 00832227, se sídlem
U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 110
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

110. (97) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
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Proběhla krátká diskuze týkající se změny delegace.
PhDr. Riegerová uvedla, že po projednání bude materiál upraven a delegován bude Mgr. Vladimír
Richter.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 896/22/RK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec,
a.s.
Rada kraje po projednání
navrhuje
delegovat Vladimíra Richtera, člena rady Libereckého kraje, řízení resortu zdravotnictví, ve smyslu
ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje
na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční
dne 23. 6. 2022
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 111
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

111. (113) Plán pokrytí území Libereckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 897/22/RK
Plán pokrytí území Libereckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
Plán pokrytí území Libereckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, KULK 22821/2022,
vydává
Plán pokrytí území Libereckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, KULK 22821/2022, s účinností od 17. 5. 2022
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat ředitele
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje o vydání Plánu pokrytí území Libereckého kraje
výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 112
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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112. (114) Převod 10 kusů přístrojů pro plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně
příslušenství z majetku ČR do majetku Libereckého kraje
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 898/22/RK
Převod 10 kusů přístrojů pro plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství
z majetku ČR do majetku Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/2237/2022 mezi Českou republikou-Ministerstvem zdravotnictví
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je darování 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
typu ZOLL EMV 731+, včetně příslušenství, v celkové hodnotě 4.409.351,20 Kč do majetku
Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpis schválené
darovací smlouvy.
Termín: 20. 05. 2022
hlasování č. 113
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

113. (116) Převod 5 kusů videolaryngoskopů McGrath z majetku ČR do majetku
Libereckého kraje
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 899/22/RK
Převod 5 kusů videolaryngoskopů McGrath z majetku ČR do majetku Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/2282/2022 mezi Českou republikou-Ministerstvem zdravotnictví
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath, v celkové
hodnotě 211.881,95 Kč do majetku Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpis schválené
darovací smlouvy.
Termín: 17. 05. 2022
hlasování č. 114
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

114.

(89) Různé

Žádné podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny. Ing. Sviták, statutární náměstek hejtmana,
ukončil 10. zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.40 hodin.
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Zápis z 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 17. 5. 2022
Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa

……………..………………….……

Václav Židek

………………………………………

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

Liberec 19. 5. 2022
Zapsala Bc. Markéta Berková
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