Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 7. 6. 2022

USNESENÍ č. 910/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1649/19/RK, 602/21/RK, 1474/21/RK, 1645/21/RK, 1756/21/mRK,
1813/21/RK, 1831/21/RK, 256/22/RK, 258/22/RK, 318/22/RK, 319/22/RK, 394/22/RK, 413/22/RK,
549/22/RK, 560/22/RK, 573/22/RK, 583/22/RK, 590/22/RK, 592/22/RK, 593/22/RK, 594/22/RK,
600/22/RK, 602/22/RK, 603/22/RK, 623/22/RK, 626/22/RK, 627/22/RK, 636/22/RK, 638/22/RK,
642/22/RK, 645/22/RK, 648/22/RK, 649/22/RK, 650/22/RK, 651/22/RK, 652/22/RK, 656/22/RK,
658/22/RK, 664/22/RK, 665/22/RK, 666/22/RK, 668/22/RK, 672/22/RK, 679/22/RK, 681/22/RK,
682/22/RK, 685/22/RK, 686/22/RK, 687/22/RK, 688/22/RK, 691/22/mRK, 695/22/RK, 696/22/RK,
697/22/RK, 698/22/RK, 700/22/RK, 703/22/RK, 705/22/RK, 708/22/RK, 710/22/RK, 711/22/RK,
712/22/RK, 715/22/RK, 716/22/RK, 717/22/RK, 724/22/RK, 725/22/RK, 726/22/RK, 727/22/RK,
728/22/RK, 730/22/RK, 731/22/RK, 740/22/RK, 741/22/RK, 742/22/RK, 743/22/RK, 744/22/RK,
745/22/RK, 746/22/RK, 747/22/RK, 748/22/RK, 750/22/RK, 751/22/RK, 776/22/RK, 778/22/RK,
779/22/RK, 780/22/RK, 781/22/RK, 785/22/RK, 788/22/RK, 790/22/RK, 791/22/RK, 793/22/RK,
797/22/RK, 798/22/RK, 799/22/RK, 801/22/RK, 802/22/RK, 807/22/RK, 808/22/RK, 813/22/RK,
814/22/RK, 815/22/RK, 816/22/RK, 825/22/RK, 832/22/RK, 833/22/RK, 834/22/RK, 835/22/RK,
839/22/RK, 840/22/RK, 841/22/RK, 842/22/RK, 843/22/RK, 844/22/RK, 845/22/RK, 846/22/RK,
848/22/RK, 872/22/RK, 880/22/RK, 896/22/RK, 897/22/RK, 898/22/RK, 899/22/RK, 900/22/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění unesení č.
- 246/22/RK ad 1) z 31. 5. 2022 na 30. 9. 2022,
- 248/22/RK ad 1) z 31. 5. 2022 na 31. 3. 2023,
- 657/22/RK z 31. 5. 2022 na 30. 6. 2022,
- 683/22/RK z 15. 5. 2022 na 30. 6. 2022,
- 684/22/RK z 15. 5. 2022 na 30. 6. 2022,
- 867/22/RK z 31. 5. 2022 na 30. 6. 2022.

USNESENÍ č. 911/22/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 110/22/ZK ze dne 31. 5. 2022 na 30. 6. 2022,
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vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 111/22/ZK, 112/22/ZK, 131/22/ZK, 144/22/ZK, 145/22/ZK,
152/22/ZK, 158/22/ZK, 160/22/ZK, 161/22/ZK, 162/22/ZK, 167/22/ZK, 168/22/ZK, 176/22/ZK,
177/22/ZK, 182/22/ZK, 183/22/ZK, 184/22/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022

USNESENÍ č. 912/22/RK
Příprava 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 21. 6. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 6. 2022.
USNESENÍ č. 913/22/RK
Vyhodnocení 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 5. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 2022
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana kraje, předložit členům zastupitelstva kraje a členům
výborů zastupitelstva kraje možné termíny exkurze v Zoo Liberec.
Termín: 21. 06. 2022

USNESENÍ č. 914/22/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 7. 5. 2022 do 26. 5. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 7. 5. do 26. 5. 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 7. 5. do 26. 5. 2022.
Termín: 21. 06. 2022

USNESENÍ č. 915/22/RK
ZR-RO č. 185/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.2
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 185/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši
1.152.822 Kč, a to
a) snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality,
programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
v celkové výši 1.152.822 Kč,

1.

a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit
v rámci programu č. 1.2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje,
s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje,
v úhrnném objemu 1.152.822 Kč na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů,
organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, organizování hasičských soutěží dospělých
a organizování projektů v oblasti vzdělávání, historie a muzejnictví, níže uvedeným žadatelům
o dotaci na projekt:
b)

p. č.

2.

Žadatel

IČO

Název
projektu

Popis projektu

Výše dotace v
Kč

49111931

O Pohár
starosty obce
Lázně Libverda
XVIV. ročník

Organizování
hasičských
soutěží dospělých
osob

7 500,00

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

19 200,00

1

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů

2

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů

Bozkov

62013645

Letní tábor
SDH Bozkov
Borečov 2022

3

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů

Bozkov

62013645

Soutěž o pohár
starosty obce
Bozkov 2022

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

7 500,00

4

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů

Brniště

70226261

Příměstský
tábor mladých
hasičů Brniště

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

12 600,00

5

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů

Bukovina u
Čisté

62014242

Pohár OSH
Semily 2022

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

12 132,00

6

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů

Bukovina u
Čisté

62014242

Organizování
Požární útok do
hasičských
vrchu
soutěží dospělých

7 500,00

7

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů

Česká Lípa

48282570

O putovní pohár Organizování
města Česká
hasičských
Lípa - 4. ročník soutěží dospělých

7 500,00

Lázně
Libverda
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8

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů

9

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů

SH ČMS Sbor
10
dobrovolných
hasičů
SH ČMS Sbor
11
dobrovolných
hasičů
SH ČMS Sbor
12
dobrovolných
hasičů
SH ČMS Sbor
13
dobrovolných
hasičů
SH ČMS Okresní
14
sdružení
hasičů

Česká Lípa

Česká Lípa

Česká Lípa

Dalešice

Dalešice

Dalešice

Dlouhý Most

48282570

Dětská liga pro
mladé hasiče 19. ročník

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00

63778815

Pohárová
soutěž- O
putovní pohár
starosty OSH

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

7 000,00

63778815

Organizování
projektů v
oblasti
vzdělávání

vzdělávání a
zvyšování
odborností členů
SH ČMS OSH
Česká Lípa

25 000,00

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

17 820,00

64039315

Vítání jara požární útok na
sucho

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

9 000,00

Soutěž
v požárním
útoku
„Dalešický
pohár
dorostenců“
Večerní dětská
soutěž
v požárním
útoku
„Dalešický
korálek“
Dvoufázové
soustředění
kolektivu
mladých hasičů
SDH Dalešice v
roce 2022

60254891

60254891

60254891

SH ČMS Okresní
15
sdružení
hasičů

Dlouhý Most

64039315

Soustředění
mladých hasičů
SDH Dlouhý
Most

SH ČMS Okresní
16
sdružení
hasičů

Frýdštejn

60254939

Noční soutěž

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

7 500,00

60254939

Dětská soutěž
MH „O hrad
Frýdštejn“

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00

60252464

Soustředění
mladých hasičů
Horní Tanvald

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

9 000,00

SH ČMS Sbor
17
dobrovolných
hasičů

Frýdštejn

SH ČMS Sbor
Horní Tanvald
18
dobrovolných
hasičů
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SH ČMS Sbor
Horní Tanvald
19
dobrovolných
hasičů

60252464

SH ČMS Sbor
Horní Tanvald
20
dobrovolných
hasičů

60252464

SH ČMS Sbor
21
dobrovolných
hasičů

Jablonec nad
Jizerou

SH ČMS Sbor
22
dobrovolných
hasičů

Jablonec nad
Jizerou

SH ČMS –
Okresní
23
sdružení
hasičů

Jablonec nad
Nisou

SH ČMS –
Okresní
24
sdružení
hasičů

Jablonec nad
Nisou

SH ČMS –
Okresní
25
sdružení
hasičů

Jablonec nad
Nisou

26

27

28

29

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů
SH ČMSOkresní
sdružení
hasičů
Liberec
SH ČMSOkresní
sdružení
hasičů
Liberec
SH ČMSOkresní
sdružení
hasičů

Jeřmanice

Jilemnice

Karlinky

Karlinky

26. ročník
soutěže O pohár
starosty města
Tanvaldu kategorie
dospělých
26. ročník
soutěže O pohár
starosty města
Tanvaldu kategorie dětí

Organizování
hasičské soutěže
dospělých

7 500,00

Organizování
hasičské soutěže
dětí a mládeže

10 000,00

15045340

Pohár OSH
Semily „ O
dráčka Soptíka
„

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00

15045340

Letní
soustředění
mladých hasičů
s výcvikovým
programem s
požární
tematikou

Organizování
letních táborů a
soustředění

10 000,00

60254572

Organizování
Jablonecká hala hasičských
Mladých hasičů soutěží dětí a
mládeže

40 000,00

60254572

Organizování
Jablonecká hala hasičských
dorostu a
soutěží dětí a
dospělých
mládeže a
dospělých

40 000,00

60254572

Okresní kolo
hry plamen a
dorostu

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

25 000,00

64039200

Letní dětský
tábor hasičů

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

31 500,00

49294865

Tábor mladých
hasičů v
Miletínských
Lázních

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

40 000,00

64039366

Obvodové kolo
hry Plamen

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00

64039366

Karlinský Hfaktor

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00
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SH ČMS Krajské
30
sdružení
hasičů
SH ČMS Krajské
31
sdružení
hasičů

Karlinky

Koberovy

64039366

Letní tábor
mladých hasičů

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

40 000,00

64668045

Soustředění
mladých hasičů

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

6 480,00

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

7 500,00

SH ČMS Krajské
32
sdružení
hasičů

Krásný Les

49111906

Krásnoleský
víceboj

SH ČMS Sbor
33
dobrovolných
hasičů

Krásný Les

49111906

Letní tábor s
výcvikovým
programem

Organizování
letních táborů a
soustředění

11 200,00

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

5 000,00

SH ČMS Sbor
34
dobrovolných
hasičů

Lažany

64039099

Lažanský
srandamač 2022
- hasičská
soutěž dětí a
mládeže

SH ČMS Sbor
35
dobrovolných
hasičů

Lažany

64039099

Organizování
Lažanský
hasičských
srandamač 2022
soutěží dospělých
Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

25 000,00

7 500,00

SH ČMS Sbor
36
dobrovolných
hasičů

Liberec

64039145

Okresní kolo
mladých hasičů
a dorostu

SH ČMS Sbor
37
dobrovolných
hasičů

Liberec

64039145

O
Předvánočního
kapra

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

20 000,00

Liberec

64039145

Závod
požárnické
všestrannosti
mladých hasičů
a dorostu

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

25 000,00

Liberecký kraj

71171452

Organizování
Krajské kolo v
hasičských
požárním sportu
soutěží dospělých

71171452

Krajské kolo
mladých hasičů
a dorostu

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

40 000,00

71171452

Junior
Univerzita

Organizování
projektů v oblasti
vzdělávání,histori
e a muzejnictví

40 000,00

SH ČMS Sbor
38
dobrovolných
hasičů
SH ČMS –
Krajské
39
sdružení
hasičů
SH ČMS –
Krajské
40
sdružení
hasičů
SH ČMS –
Krajské
41
sdružení
hasičů

Liberecký kraj

Liberecký kraj
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SH ČMS Sbor
42
dobrovolných
hasičů

Lužec

49111728

Lužecký pohár

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

7 500,00

SH ČMS Sbor
43
dobrovolných
hasičů

Malá Skála

64668096

Maloskalský
pohár

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

7 500,00

49295985

Zorganizování
hasičské soutěže
Dětská soutěž o
pro dětí a mládež
dráčka Soptíka
v Poháru OSH
Mříčná 2022
Semily o dráčka
Soptíka

25 000,00

22893750

Okrsková
soutěž družstev
dospělých

Postupová
okrsková soutěž
družstev SDH v
kategoríích mužů
a žen

7 500,00

64039226

Hasičská soutěž
v požárním
útoku mladých
hasičů Pilínkovský
plamínek

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00

64039226

Organizování
projektu v oblasti
Halloveen 2022 vzdělávání,
historie a
muzejnictví

7 500,00

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

5 900,00

SH ČMS Sbor
44
dobrovolných
hasičů

45

SH ČMS Okrsek Liberec

SH ČMS Sbor
46
dobrovolných
hasičů
SH ČMS Sbor
47
dobrovolných
hasičů

Mříčná

Okrsek Liberec

Pilínkov

Pilínkov

SH ČMS Sbor
48
dobrovolných
hasičů

Ploukonice

62014048

Soustředění
mládeže
příprava na kolo
Hry Plamen

SH ČMS Sbor
49
dobrovolných
hasičů

Ploukonice

62014048

Hasičská soutěž Hasičská soutěž
dětí a mládeže
dětí a mládeže

10 000,00

SH ČMS Sbor
50
dobrovolných
hasičů

Ploukonice

62014048

Soutěž o
Posvícenskou
husu

Organizování
hasičské soutěže
dospělých

7 500,00

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

12 180,00

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

7 500,00

SH ČMS Sbor
51
dobrovolných
hasičů

Poniklá

15045358

Letní tábor
mladých hasičů

SH ČMS Sbor
52
dobrovolných
hasičů

Radimovice

46746161

Sychrovský
pohár - 33.
ročník
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SH ČMS Okresní
53
sdružení
hasičů

Rovensko pod
Troskami

62013602

Dětská
okrsková soutěž
v požárním
sportu

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

10 000,00

40 000,00

SH ČMS Okresní
54
sdružení
hasičů

Růžodol

64039234

Tábor

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

SH ČMS Okresní
55
sdružení
hasičů

Rychnov u
Jablonce nad
Nisou

64668215

Soutěž TFA
2022 - 5.ročník
dospělí

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

7 500,00

64668215

Soustředění
mladých hasičů

Stmelování
kolektivu dětí a
mládeže,
procvičování
disciplín na hru
Plamen

6 120,00

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

25 000,00

SH ČMS Sbor
56
dobrovolných
hasičů

Rychnov u
Jablonce nad
Nisou

SH ČMSOkresní
57
sdružení
hasičů

Semily

62012746

Okresní kolo
hry Plamen a
soutěže dorostu

SH ČMSOkresní
58
sdružení
hasičů

Semily

62012746

Okresní kolo
Organizování
soutěže v
hasičských
požárním sportu soutěží dospělých

25 000,00

62012746

Okresní kolo
hry Plamen ZHV

Organizování
hasičských
soutěží pro děti a
mládež

25 000,00

62013777

Hasičský tábor

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

32 400,00

10 000,00

10 000,00

SH ČMSOkresní
59
sdružení
hasičů
SH ČMS Sbor
60
dobrovolných
hasičů

Semily

Semily I

SH ČMS Sbor
61
dobrovolných
hasičů

Smržovka

64668231

Rozlučka s
Soutěž v
prázdninami,
požárním útoku soutěž v
dětí
požárním útoku
dětí

SH ČMS Sbor
62
dobrovolných
hasičů

Smržovka

64668231

Soutěž v
Organizování
požárním útoku hasičských
mužů a žen
soutěží dospělých

SH ČMS Sbor
63
dobrovolných
hasičů

Stráž pod
Ralskem

SH ČMS Sbor
64
dobrovolných
hasičů

Svijany

65650191

Hasičský tábor

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

64039064

Hasičská soutěž
mladých hasičů
„Svijanský
Soptík“

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže
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SH ČMS Sbor
65
dobrovolných
hasičů

Škodějov

SH ČMS Sbor
66
dobrovolných
hasičů

Tanvald
Šumburk

SH ČMS Sbor
Velké Hamry I
67
dobrovolných
hasičů
SH ČMS Sbor
Velké Hamry I
68
dobrovolných
hasičů
SH ČMS Sbor
69
dobrovolných
hasičů

Organizování
hasičské soutěže
dospělýchv
požárním sportu

7 500,00

64668282

Soustředění
mladých hasičů

organizování
soustředění
mladých hasičů

11 250,00

43257577

Organizování
Soutěž v
hasičské soutěže
požárním útoku
dospělých

43257577

Tábor mladých
hasičů Borečov
2022

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

40 000,00

49111868

Soutěž O Zlatou
povodňovou
lopatu Memoriál
Františka
Melky st.

Organizování
hasičských
soutěží
dospělých,
propagace práce
hasičů

7 500,00

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

9 000,00

7 500,00

SH ČMS Sbor
70
dobrovolných
hasičů

Všelibice

49112171

Soustředění
mladých hasičů

SH ČMS Sbor
71
dobrovolných
hasičů

Všelibice

49112171

Všelibický
pohár 2022

Organizování
hasičských
soutěží dospělých

7 500,00

SH ČMS Sbor
72
dobrovolných
hasičů

Vysoké nad
Jizerou

62012941

Soustředění
mladých hasičů

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

15 000,00

65100239

Soustředění
2022

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

5 940,00

65100239

TFA JUNIOR
2022

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

SH ČMS Sbor
73
dobrovolných
hasičů
SH ČMS Sbor
74
dobrovolných
hasičů

3.

Višňová

62013068

Škodějovský
pohár

Zdislava

Zdislava

10 000,00

s neposkytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 1.2 podpory Požární ochrany a prevence kriminality, programu č. 1.2 Podpora
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje z důvodu nedodržení věcných a
formálních podmínek programu pro přidělení dotace níže uvedeným žadatelům o dotaci na
projekty:
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Žadatel

SH ČMS Sbor
75
dobrovolných
hasičů

Mimoň

SH ČMS Sbor
76
dobrovolných
hasičů

Mimoň

SH ČMS Sbor
77
dobrovolných
hasičů

Mimoň

IČO

Název
projektu

63778866

Letní
soustředění
mladých hasičů
Mimoň - Dolní
Mísečky 2022

Organizování
letních táborů a
soustředění
mladých hasičů

39 000,00

63778866

Memoriál
Rudolfa Plívy o
putovní pohár
města Mimoň

Organizování
hasičských
soutěží
dospělých

7 500,00

63778866

Organizování
Mimoňské
hasičských
šedesátkování a
soutěží dětí a
stovkování 2022
mládeže

10 000,00

Popis
projektu

Výše dotace v
Kč

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti
podpory Požární ochrana a prevence kriminality, programu č. 1.2, 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. 185/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.2.
Termín: 21. 06. 2022
4.

USNESENÍ č. 916/22/RK
ZR-RO č. 186/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.4
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 186/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 44.600 Kč,
a to
snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality,
programu č. 1.4 Prevence kriminality,
b) a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit
v rámci programu č. 1.4 Prevence kriminality, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 1.4 Prevence kriminality, v úhrnném objemu 44.600 Kč na podporu prevence
kriminality obcí Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty:
a)

2.

P.
č.

Žadatel
(obec,
město)

IČ

Název
projektu

Popis
projektu
(účel
projektu)
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dotace
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Město
Česká
1
Lípa

2

3.

Město
Český
Dub

Forenzní
značení
0026042 jízdních
8
kol a
invalidníc
h vozíků

Nákup
značících sad
pro značení
majetku –
jízdních kol a
invalidních
vozíků
prostřednictv
ím tzv.
forenzního
identifikačníh
o značení

Název
parametru,
Kč
hodnota,
počet
Označovací
sada 35 ml - 5
ks
Dezinfekční
ubrousky (100
ks v balení) - 25 000,0
2 ks
0
Varovné
samolepky
kulaté 3,5 100ks

Práce s žáky,
třídními
kolektivy, ve
kterých se
Intervence objevilo
0026272 při
rizikové
2
závadové chování
Intervence 4x
m chování (šikana,
žáků
kyberšikana,
šíření
nevhodného
obsahu na
internetu…)

19 600,0
0

se smlouvou č. OLP/2243/2022 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
v rámci programu 1.4 Prevence kriminality mezi Libereckým krajem a Městem Česká Lípa,
se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 36, IČ 00260428, na projekt pod názvem
„Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků“,

se smlouvou č. OLP/2245/2022 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
v rámci programu 1.4 Prevence kriminality mezi Libereckým krajem a Městem Český Dub,
Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub, IČ 00262722, na projekt pod názvem
„Intervence při závadovém chování žáků“
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a rozhodnutí Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 186/22 - poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.4 Prevence kriminality.
Termín: 21. 06. 2022
4.

USNESENÍ č. 917/22/RK
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Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, z kapitoly
917 01 – Transfery, Intervence šikany
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Mgr. Petru Šolcovi,
Liberec 14, IČO 86861808, na realizaci projektu „Intervence v oblasti šikany
a agrese na školách a institucích sdružujících děti v LK“, ve výši 100.000 Kč,
schvaluje
smlouvu č. OLP/2321/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 01 - Transfery, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Mgr. Petrem Šolcem,
IČO 86861808,
Liberec 14
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvu o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 01, Transfery, odbor
kancelář hejtmana, č. OLP/2321/2022 mezi Libereckým krajem a Mgr. Petrem Šolcem,
IČO 86861808,
Liberec 14, hejtmanovi Libereckého kraje
k podpisu.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 918/22/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 30/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou č. 30/2022 Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, v termínu 29. 6. 2. 7. 2022 do Bruselu. Důvodem cesty je jeho účast na Plenárním zasedání Evropského
výboru regionů a jeho účast na charitativním běhu pod hlavičkou Stálého zastoupení ČR v EU.
USNESENÍ č. 919/22/RK
RO č. 194/22 - úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond, rozhodnutí o poskytnutí finančního
daru ČČK Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 194/22, kterým se upravují výdaje u vybraného dílčího ukazatele Nouzový
stav I. - Ukrajina kapitoly 931 01, odbor kancelář hejtmana, ve výši 85.000 Kč, bez vlivu na celkovou
bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje Oblastnímu spolku Českého červeného
kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 00426091, ve
výši 85.000 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/2309/2022 mezi Libereckým krajem a Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO: 00426091
a ukládá
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1)

2)

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 194/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat darovací smlouvu č. OLP/2309/2022
mezi Libereckým krajem a výše uvedeným obdarovaným.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 920/22/RK
RO č. 195/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 195/22, kterým se upravují výdaje u vybraného dílčího ukazatele ostatní
neinvestiční transfery – individuální záštity s finanční podporou kapitoly 917 01 - Transfery, odbor
kancelář hejtmana, ve výši 169.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o záštitu s finanční podporou na jimi pořádané akce, a to ve výši
Žadatel

IČO/datum
narození

Sídlem/bytem

Akce/účel

Název parametru/
Měrná jednotka/
Hodnota parametru

Max.výše
finanční
podpory

W & ART
z.s.

22760997

Na poříčí 1041/12,
11000 Praha 1

„Evropa, ve které chci
žít: EVROPA V ROCE
2050“

Doba trvání akce/den/80

100.000
Kč

Sdružení
válečných
veteránů
ČR

45251801

Sokolská 33, 12000
Praha

Memoriál ppor. Petra
Šimonky – XV. ročník

Doba konání akce/den/1

10.000
Kč

Středoevropský týden
na College of Europe

Doba trvání /den/3

10.000
Kč

Občerstvení –
pečivo/kus/100
ELVA
HELP z.s.

26586100

Palachova 504/7,
Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec

„Najít a zachránit“ –
taktické cvičení IZS,
záchranná kynologie

Doba trvání akce/ks/3

19.000
Kč

Azyl pes
Krásný
Les, z. s.

02391660

č.p. 3, 464 01 Krásný
Les

Den otevřených dveří,
30 let od vzniku útulku,
Den dětí a 4. Voříškiáda

Plakáty na akci/ks/100
Brožurky o útulku/ks/55
Diplom/ks/100

10.000
Kč
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Frýdlantsk
o Franze
Kafky, z.s.

08842531

Dětřichovská 3133,
Větrov, 464 01 Frýdlant

Frýdlantsko Franze
Kafky 2022

Doba trvání akce/den/55

20.000
Kč

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými žadateli
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 195/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 21. 06. 2022
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
žadateli dle schváleného vzoru.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 921/22/RK
ZR–RO č. 196/22, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací, Obec Kunratice a Líšný
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Kunratice a obci
Líšný na projekt KUNRATICKÁ JAMPARÁDA 2022 a Líšný OPEN 2022,
souhlasí
1)
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 196/22, kterým se upravují vybrané
dílčí ukazatele neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář
hejtmana, ve výši 40.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
2)

Žadatel

s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže
uvedeným žadatelům, ve výši
IČO/datu
m
Sídlem/bytem
narození

Účel projektu

Akce

Parametry
projektu

Cílem soutěže je
propagace domácí
KUNRATICKÁ
Obec
Kunratice 158,
marmelády, džemů Doba konání akce
46744967
JAMPARÁDA
Kunratice
46401 Kunratice
a povidel a návrat
– 1 den
2022
k tradičnímu
zpracování ovoce

Obec Líšný 00673226

Líšný 2.díl 60,
468 22 Líšný

Líšný OPEN
2022
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Celodenní
ozvučení s hudbou
Cílem projektu je
– 1 komplet
podpora
openairových

Podíl na
Max.
celkových výše
způsobilýc finanční
h výdajích podpory

50 %

30.000
Kč

10.000
Kč
50 %
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aktivit v Českém
Doplnění
ráji u Jizery
nezbytného MTZ
– 1 komplet
Ceny nejlepším
týmům -1 komplet
Sada pohárů – 1
sada

3)

se vzorem smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořenými žadateli

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 196/22, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace obci Kunratice a obci Líšný a vzor
smlouvy ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 922/22/RK
ZR–RO č. 206/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace
Obci Klokočí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 206/22, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 - Krizového fondu Libereckého kraje, v celkové výši
147.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 147.000 Kč,
b)

2)
3)

navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 147.000 Kč jako účelová dotace Obci
Klokočí, IČO 580813, se sídlem Klokočí 65, 511 01 Turnov, na projekt: “Zabezpečení
sesuvu skalního bloku“,

s poskytnutím účelové dotace ve výši 147.000 Kč Obci Klokočí, IČO 580813, se sídlem
Klokočí 65, 511 01 Turnov, na projekt: “Zabezpečení sesuvu skalního bloku“,
se smlouvou č. OLP/2430/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Klokočí, IČO 580813, se sídlem Klokočí 65,
511 01 Turnov

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 206/22 – úpravy v kapitole
931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace Obci Klokočí.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 923/22/RK
ZR-RO č. 207/22 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím
k programu ministerstva vnitra
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 207/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši
7.761.871 Kč, a to snížením nerozepsaných rezerv kapitálových výdajů
v ukazateli Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva
vnitra a současně zavedením specifických ukazatelů jednotlivých příjemců
na projekty/aktivity v rámci dotací jednotkám požární ochrany obcí k programu
Ministerstva vnitra, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím účelové investiční dotace z kapitoly 917 01 Transfery v úhrnném
objemu 7.761.871 Kč níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:
P.
č.

1

2

3

4

Žadatel IČO/sídlo Název projektu

Účel projektu

Pořízení nového
dopravního
automobilu s
minimálně 6-ti místy
k sezení pro JSDH
obce Krompach, který
bude sloužit jako
zásahové vozidlo pro
výjezd družstva v
režimu JPO V.
Obec 00831395 Pořízení nového Pořízení nového
Janův / Janův
dopravního
dopravního
Důl
Důl 75,
automobilu –
automobilu pro místní
46352
Janův Důl
jednotku požární
Janův Důl
ochrany.
Obec 00275930 Pořízení nového Pořízení nového DA
Mříčná / Mříčná DA
pro potřeby JSDHO,
211,
která plní úkoly JPO
51204
V, je školena pro
Mříčná
řešení úkolů civilní
ochrany obyvatel.
Automobil bude
splňovat technické
vybavení stanovené
vyhláškou, výrazně se
tak vylepší
akceschopnost
zásahové jednotky.
Obec 00673455 Pořízení
Pořízení nového
Skalice / Skalice dopravního
dopravního
u České u České
automobilu
automobilu, který
Lípy Lípy 377,
nahradí již
47117
nevyhovující dopravní
Skalice u
automobil Tatra 805 z
České
rok výroby 1956.
Lípy

Obec 00673421 Krompach Krompa /
Dopravní
ch
Krompac automobil
h 49,
47157
Krompac
h
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Parametr hodnota,
jednotka

Výše
dotace LK
(Kč)

Dopravní
automobil – 1
ks

300.000

Dopravní
automobil – 1
ks

300.000

Dopravní
automobil – 1
ks

300.000

Dopravní
automobil – 1
ks

300.000
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5

Obec 00673234 Radčice - DA
Radčice / Radčice
90, 46822
Radčice
Město
Česká
Lípa

6

7

00260428
/ nám. T.
G.
Masaryka
1, 47036
Česká
Lípa
Obec 00276022
Příkrý / Příkrý
70, 51301
Příkrý
Obec 00275824
Karlovic /
e
Karlovice
12, 51101
Karlovice

Pořízení nového
dopravního
automobilu pro
JSDHO Radčice.

Dopravní
automobil – 1
ks

300.000

Dopravní
automobil pro
JSDHO
Dobranov

Dopravní automobil
Dopravní
automobil – 1
ks

300.000

Pořízení
výjezdového
vozidla JSDHO
Příkrý
Karlovice dopravní
automobil

Pořízení výjezdového
Dopravní
vozidla JSDHO Příkrý
automobil – 1
ks

300.000

8

Obec 00262561 Skuhrov Skuhrov / Huntířov Dopravní
9
63, 46822 automobil
Skuhrov
Obec 00263222 Sychrov Sychrov / Sychrov Dopravní
10
1, 46344 automobil
Sychrov
Obec 00671886 Obec
Šimonov /
Šimonovice ice
Minkovic stavba požární
ká 70,
zbrojnice
46312
Šimonovi
11
ce

Nákup nového
dopravního
automobilu pro JSDH
Karlovice tak, aby
zůstala zachována
akceschopnost
jednotky. Jednotka
potřebuje odpovídající
DA, aby mohla
uskutečňovat výkon
svých povinností.
Stávající vozidlo je na
hraně
provozovatelnosti.
Pořízení dopravního
automobilu pro
potřeby požární
ochrany obce Skuhrov
Pořízení dopravního
automobilu pro
výjezdovou jednotku

Dopravní
automobil – 1
ks

300.000

Dopravní
automobil PO –
1 ks

300.000

Dopravní
automobil – 1
ks

300.000

Projekt stavby požární
zbrojnice zvýší
akceschopnost JSDH
naší obce, protože
zajistí garážování
zásahového
Požární
1.761.871
automobilu i
zbrojnice – 1 ks
odpovídající uložení
věcných prostředků
PO. Zároveň bude
vyřešeno chybějící
zázemí pro členy
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JSDH (toalety ,šatny,
sprcha,...).
Obec
Bílý
Kostel
nad
Nisou
12

00672106
/ Bílý
Kostel
nad Nisou
206,
46331
Bílý
Kostel
nad Nisou

Bílý Kostel nad
Nisou rekonstrukce
hasičské
zbrojnice

Obec Bílý Kostel
přistupuje k
rekonstrukci hasičské
zbrojnice, jejíž
současný stav je
dožilý. Obec dostává
podporu z
Ministerstva vnitra a
současně žádá
Liberecký kraj o
dotaci. Přes obě
dotace vlastní podíl
obce bude veliký.

Rekonstrukce
hasičské
3.000.000
zbrojnice – 1 ks

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 01
Transfery na nákup dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany obcí
a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými žadateli
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení ZR-RO č. 207/22 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí
o poskytnutí dotace obcím k programu ministerstva vnitra.
Termín: 21. 06. 2022
3.

USNESENÍ č. 924/22/RK
Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
stanovuje
z důvodu potřeby zabezpečit výkon činností na odboru životního prostředí a zemědělství k 1. 8. 2022
počet systemizovaných pracovních pozic zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského
úřadu Libereckého kraje na 423, což představuje zvýšení o 1 pracovní pozici
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení příslušných organizačních změn.
Termín: 31. 07. 2022
USNESENÍ č. 925/22/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnankyním Libereckého kraje
zařazených do krajského úřadu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly 925 15
– Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 10.000 Kč
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání darů příslušným zaměstnankyním
Libereckého kraje zařazených do krajského úřadu.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 926/22/RK
Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s řádnou účetní závěrkou Libereckého kraje k 31. 12. 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit řádnou účetní závěrku Libereckého kraje k 31. 12. 2021 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 927/22/RK
Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu ministerstva financí o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2021,
souhlasí
se Závěrečným účtem Libereckého kraje za rok 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2021 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 928/22/RK
ZR-RO č. 205/22 – navýšení daňových příjmů rozpočtu 2022, navýšení vybraných výdajů
a mimořádná splátka jistiny úvěru kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 205/22, kterým se:
1) navyšují daňové příjmy kraj 2022 v celkové výši 255.000.000 Kč,
2) do rozpočtu kraje 2022 zahrnuje financující operace ve výši 187.470.870,45 Kč určená k úhradě
mimořádné splátky jistiny úvěru „Revitalizace pozemních komunikací na území Libereckého
kraje“ prostřednictvím třídy 8 – financování,
3)

navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2022 v celkové výši 67.529.129,55 Kč, z toho:
a)
b)
c)

výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor silničního hospodářství,
KSS LK - dofinancování běžné s zimní údržby ve výši 37.529.129,55 Kč,
výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor silničního hospodářství, Bílý Kostel n. N.
- cyklostezka sv. Zdislavy ve výši 5.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti, Dopravní obslužnost
autobusová - kraj a obce ve výši 7.500.000 Kč,
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d)
e)

výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti, Dopravní obslužnost
drážní ve výši 7.500.000 Kč,
výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb
z prostředků LK ve výši 10.000.000 Kč,

schvaluje
návrh textu oznámení k realizaci úhrady mimořádné splátky jistiny dlouhodobého úvěru Libereckého
kraje „Revitalizace pozemních komunikací na území Libereckého kraje“, Komerční bance, a.s. se
sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, v souladu se smlouvou č. OLP/279/2006
(resp. registrační číslo banky 7340006200013)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 205/22 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 929/22/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až květen roku 2022
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 930/22/RK
Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje
na období let 2023-2026 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023
Rada kraje po projednání
schvaluje
předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy a zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu
kraje na období let 2023–2026 a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
1) předložit věcný a časový harmonogram přípravy a zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu
kraje na období let 2023–2026 a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023 jako
písmennou informaci zastupitelstvu kraje,
2)

Termín: 21. 06. 2022
zahájit přípravné práce na zpracování podkladů k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje
na období let 2023–2026 a předložit Střednědobý výhled rozpočtu kraje na období let 2023–
2026 Radě Libereckého kraje k projednání.
Termín: 04. 10. 2022

USNESENÍ č. 931/22/RK
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Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti KORID LK, spol. s r.o. - schválení řádné účetní závěrky 2021
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti
KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, po projednání,
schvaluje
řádnou roční účetní závěrku společnosti KORID LK, spol. s r.o., za rok 2021 a hospodářský výsledek
za rok 2021 ve výši 27.890,56 Kč,
rozhoduje
o rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 takto: částku 27.890,56 Kč ponechat na nerozděleném
zisku
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, zajistit doručení usnesení rady kraje dozorčí
radě společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 932/22/RK
Smlouva o spolupráci při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní
dopravou mezi Středočeským a Libereckým krajem č. OLP/2281/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou
mezi Středočeským a Libereckým krajem č. OLP/2281/2022, navrhovaným k uzavření mezi
Libereckým krajem a Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha
5
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit Smlouvu
o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou
mezi Středočeským a Libereckým krajem č. OLP/2281/2022 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 933/22/RK
Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost
od 1. 7. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od 1. 7. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit návrh Tarifu
integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od 1. 7. 2022 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 934/22/RK
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Příkazní smlouva „Projektový management projektu Design vozidel příměstské dopravy“
č. OLP/2364/2022 - KORID LK, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
příkazní smlouvu č. OLP/2364/2022 „Projektový management projektu Design vozidel příměstské
dopravy“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, na základě které budou uhrazeny náklady dle faktur vystavených
externím poddodavatelem do maximální výše 1.300.000 Kč bez DPH, tj. 1.573.000 Kč včetně 21 %
DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předložení
příkazní smlouvy č. OLP/2364/2022 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 935/22/RK
ZR-RO č. 187/22 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 187/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství bez dopadu
na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.1 Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši 1.443.957 Kč a nespecifikované rezervy programu
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů ve výši 83.274 Kč, celkem
o 1.527.231 Kč, a současně zavádí nové specifické ukazatele jednotlivých akcí
podpořených v rámci programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty ve výši 1.527.231 Kč,
b) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny o 2.864.021 Kč a současně zavádí nové specifické ukazatele jednotlivých akcí
podpořených v rámci programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny ve výši
2.864.021 Kč,
snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů a využití bioodpadů o 1.167.290 Kč a současně zavádí nové specifické ukazatele
jednotlivých akcí podpořených v rámci programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů
a využití bioodpadů ve výši 1.167.290 Kč,
s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v úhrnném objemu
1.527.231 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022 - 30. 9. 2023
do výše:
c)

2.
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č.

Název žadatele

Čmelák Společnost
1.
přátel přírody
z.s.

Hnutí DUHA
2.
Šelmy

3. HraLES, z.s.

Institut pro
4. udržitelný
rozvoj o. p. s.

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

Vytvořená metodika ks - 1; Oslovený
subjekt - subjekt 200; Děti a mládež
zasvěcení do
problematiky - osoba
- 2000; Zapojený
Děti a stromy - dobrovolník - osoba vyrosteme
100; Připravený
společně?
revitalizační záměr záměr - 15;
Realizovaný
revitalizační záměr záměr - 1; Připravená
či zrealizovaná
výsadba stromů a
keřů - sazenice - 200
Vícedenní úvodní
seminář - akce - 1;
Účastník úvodního
Terénní kurzy semináře - osoba ochrany
15; Víkendový kurz velkých šelem a akce - 6; Účastník
kočky divoké v víkendového kurzu Libereckém
osoba - 30;
kraji
Infostánek - akce - 3;
Přednáška/exkurse
pro širokou veřejnost
- akce - 1

IČ (datum
narození) /
sídlo žadatele
(adresa
bydliště)

46747362;
Švermova
32/35, 460 10
Liberec X Františkov

150 000
Kč; 27.19
%

44936354;
Dolní náměstí
27/38, 779 00
Olomouc

139 700
Kč; 48.99
%

Zázemí pro
Jurta - ks - 1; Terasa - 07767722;
komunitní
ks -1; Vzdělávací
Světlá 602,
centrum a lesní
akce - akce - 16
51301 Slaná
klub HraLES

Společně pro
krajinu

Příspěvek na swebu a
fb profilu - ks - 25;
Video - ks - 4;
Konzultace se
zemědělci - ks - 3;
Návrh modelového
území - ks - 1
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Dotace do
výše /
podíl
dotace z
celkových
způsobilýc
h výdajů v
%

02586894;
Švermova
32/35, 460 10
Liberec X Františkov

150 000
Kč; 48.08
%

150 000
Kč; 29.58
%
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Mateřská škola
Jablonec nad
Nisou,
Les promlouvá
5.
Jugoslávská 13, k dětem
příspěvková
organizace
Spolek pro
rozvoj
6.
svobodného
vzdělávání

Ekologická
výchova v
liberecké
Sudbury škole

Celoroční
Spolek rodičů a
program na
přátel ZŠ
7.
školní zahradě
Montessori
ve venkovní
Liberec
učebně

8. ZAzemí, z.s.

Žijeme krajinou

ZO ČSOP
9.
Bukovina

EVVO na téma
hospodaření
člověka v
krajině Českého
ráje a zapojení
do praktické
ochrany přírody

36/02 ZO
ČSOP při
10.
Správě CHKO
Jizerské hory

Junior Ranger
2022 - výchova
mladých
strážců přírody

Kruhový stůl - ks - 5;
Pracovní bedna na
přírodniny - ks - 2;
Sada k poznávání
dřevin - ks - 1
Venkovní učebna pro
EVVO - ks - 1;
Zahradní jezírko - ks
- 1; Akumulační
nádrž na dešťovou
vodu - ks - 1
Dlouhodobý program
ve venkovní učebně měsíc - 15;
Venkovní učebna - ks
- 1; Meteorologická
digitální stanice - ks 1; Výukový materiál
k celoročnímu využití
venk. učebny - ks - 1
Ekotábor - den - 20;
Výukový materiál k
EVVO - ks - 250;
Zastřešené sezení s
informační osvětovou
tabulí - ks - 1;
Praktický workshop v
terénu (les, pole,
zahrada) - akce - 20;
Osvětová činnost
(beseda,
komentovaná
prohlídka) - akce - 15
Provoz informačního
centra (10.00 -17.00
hod.) - měsíc - 4;
Výstava Hospodaření
člověka v přírodě
Českého ráje - akce 1; EVVO program akce - 4
Výuková schůzka schůzka - 40;
Víkendová terénní
akce - akce - 12;
Zimní ochranářský
tábor - den - 8; Letní
ochranářský tábor den - 16
24

72048107;
Jugoslávská
75 747 Kč;
1885/13, 466 01
49.51 %
Jablonec nad
Nisou

05306540;
Rádlo 8, 468 03
Rádlo

150 000
Kč; 49.51
%

03523861;
5. května 64/49,
460 01 Liberec
I - Staré Město

49 784 Kč;
49.00 %

03080994;
Husova 713,
511 01 Turnov

150 000
Kč; 67.57
%

72026413;
Granátová
1900, 511 01
Turnov

112 000
Kč; 70.00
%

43225683;
Kateřinská 73,
460 14 Liberec
XVII Kateřinky

78 500 Kč;
45.86 %
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Asociace TOM
ČR, TOM
11. 20507
Radovánka
Liberec

EkoRadovánky

LUNARIA, z.
12.
s.

Ekovýchovný
kroužek
Ledňáček - III.

13.

Maloskalské
včelaření s
dětmi

Středisko
volného času
„ROROŠ“,
14. Nové Město
pod Smrkem,
příspěvková
organizace
Středisko
volného času
Sluníčko
15. Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace
Základní škola
Slovanka,
Česká Lípa,
16. Antonína Sovy
3056,
příspěvková
organizace
3.

Zasažená cílová
skupina - osoba - 90
Člen kroužku - dítě 50; Schůzka kroužku,
2,5 hod.- schůzka 50; Celodenní výlet
kroužku - akce - 6;
Rekonstruovaná
klubovna kroužku m2 - 50
Realizace
včelařského kroužku
- etapa - 3; Slavnost s
prezentací činnosti
kroužku - akce - 1;
Osvětová návštěva
včelařského
stanoviště - akce - 8

09849807;
Broumovská
700/15, 460 06
Liberec VI Rochlice

64040534;
Jindřichovice
12, 463 65
Jindřichovice
pod Smrkem

25 900 Kč;
69.94 %

138 902
Kč; 69.90
%

47 278 Kč;
70.00 %

Včelaříci

Činnost včelařského
kroužku - kroužek 1; Včelařské
vybavení a potřeby sada - 1; Osvětová
akce - akce - 7

46744819;
Frýdlantská
841, 463 65
Nové Město
pod Smrkem

48 000 Kč;
68.57 %

Nejen za lesní
moudrostí

00854859;
Schůzka kroužku Komenského
hod. - 35;
1037, 512 51
Přírodovědná stezka Lomnice nad
stezka - 3
Popelkou

19 000 Kč;
47.50 %

Včelařský
kroužek

Vybavení
včelařského kroužku
- sada - 1; Schůzka
včelařského kroužku
- schůzka - 20

42 420 Kč;
70.00 %

49864599;
Antonína Sovy
3056, 470 01
Česká Lípa

s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty, které byly v souladu s administrativními podmínkami, ale měly
nižší bodové ohodnocení než předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny
z důvodu vyčerpání alokace výzvy:
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č.

Název
žadatele

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu
Akce pro veřejnost
- ks - 5;
Inventarizační
zpráva - ks - 4;
Sloupek s QR kódy
- ks - 5; Webové
stránky o přírodě
ptačího parku - ks 1
Účastník programu
- osoba - 400;
Tříhodinový
program - ks - 20;
Výtisk publikace ks - 400

IČ (datum
narození) /
Dotace do
sídlo žadatele
výše
(adresa
bydliště)

49629549; Na
Bělidle
252/34, 150 00
Praha 5 Smíchov

0 Kč

06810942;
Nezvalova
658/15, 460 15
Liberec XV Starý Harcov

0 Kč

Poznáváme
Jizerskohorské
bučiny

Délka semináře den - 5; Účastník
semináře - osoba 50

71294511;
Riegrova
1278/16, 460
01 Liberec I Staré Město

0 Kč

4. LESpolek z. s.

Svět a příroda
kolem nás

Účastník tábora osoba - 30;
Účastník slavností
- osoba - 250

06440924;
Kádnerova
109/2, 460 01
Liberec XIII Nové
Pavlovice

0 Kč

Levandulovna
5.
s.r.o.

Levandule
všemi smysly

Workshop - akce 7; Účastník
workshopu - osoba
- 105

07834713;
Hejnická 321,
464 01
Raspenava

0 Kč

MAS „Přiďte
6.
pobejt!“ z. s.

Vzdělávací akce akce - 1; Délka
Den Země 2022 trvání akce - den 2; Účastník akce osoba - 666

26661675;
Roztocká 500,
514 01
Jilemnice

0 Kč

Česká
1. společnost
ornitologická

Poznávání
přírody Ptačího
parku Mnišské
louky

Dramacentrum Ekoprogramy
2. Bezejména,
Dramacentra
z.s.
Bezejména
Dům dětí a
mládeže
Větrník,
3.
Liberec,
příspěvková
organizace

Mateřská škola
Stružnice,
okres Česká
7.
Lípa,
příspěvková
organizace

Ekologická
učebna se
zelenou
střechou

Ekologická učebna
č. 1 - ks - 1;
Ekologická učebna 70982678;
č. 2 s pergolou - ks Jezvé 69, 471
- 1; Dřevěný
08 Stružnice
truhlík, květináč ks - 8; Materiál na
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0 Kč
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zelenou střechu m2 - 42

8.

9.

Město
Chrastava

Naučná stezka
ekologické
výchovy a
osvětyVítkov

Nadační fond
IT people

Podpořená osoba osoba - 240;
Vdechněme
Oslovená škola počítačům nový škola - 391;
život v
Oslovená firma Libereckém
subjekt - 100;
kraji
Oslovená
spolupracující
firma - subjekt - 20

Naučná stezka - m
- 311

00262871;
náměstí 1.
máje 1, 463 31
Chrastava

0 Kč

01873130;
Hráského
2231/25, 148
00 Praha 4 Chodov

0 Kč

26533570; U
EVVO lekce - akce
Eko - výchova v
Školky 579,
- 35; EVVO akce v
Majáku 2022
468 41
terénu - akce - 10
Tanvald
Vzdělávací
Moderní
materiál k DVPP v
vzdělávání
prezenční i on-line
26481375;
Sedmikráska, EVVO pro
formě - ks - 1;
11.
Olešná 6, 257
nadační fond
pedagogy v
Školení DVPP pro
08 Načeradec
Libereckém
koordinátory
kraji
EVVO (8 hod.) kurz - 3
Přílesní tábor - den
- 20; Workshop
22881735;
Semínko země Víme, s čím si pro veřejnost Jižní 466,
12.
z.s.
hrajeme?
akce - 30;
Podmoklice,
Osvětové akce 513 01 Semily
akce - 8
Waldorfská
Letní venkovní
Zázemí pro
základní a
kuchyně - ks - 1;
přírodní zahradu
00854824;
střední škola
Suchá toaleta - ks 13.
Waldorfské
Tyršova 485,
Semily,
1; Nůžkový party
školy v
513 01 Semily
příspěvková
stan 4 x 6 m - ks Semilech
organizace
1
Rodinné
10. centrum
Maják, z. s.
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0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč
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Základní škola
a Mateřská
škola Benešov
14.
Zahrada hrou
u Semil,
příspěvková
organizace

Přírodní zahrada m2 - 500;
Komunitní akce akce - 8;
Venkovní výuka vyučovací hodina 120; Atrium kapacita osob - 40
Botanická
enviromentální
zahrada - ks - 1;
Zázemí pro
výchovnou činnost
- ks - 1; Oplocení
areálu - komplet 1

75016931;
Benešov u
Semil 193, 512
06 Benešov u
Semil

0 Kč

70695521;
Čistá u Horek
236, 512 35
Čistá u Horek

0 Kč

72743379;
Jezírko - ks - 1;
Kaplického
Dřevěná lavice - ks
384, 463 12
- 5; Kryt ohniště Liberec XXIII
ks - 1
- Doubí

0 Kč

Základní škola
Stružnice,
Zasaď si svůj
okres Česká
17.
stromek, keřík,
Lípa,
bylinku!
příspěvková
organizace

Úprava školní
zahrady - ks - 1;
Ekologická lavička
z recyklovaného
materiálu - ks - 2;
Popelnicový
kontejner na
tříděný odpad - ks 4; Vyvýšený záhon
z recyklovaného
materiálu - ks - 4

70982660;
Stružnice,
Jezvé 137, 471
08 Jezvé

0 Kč

Základní škola
Tanvald,
18. Sportovní 576,
příspěvková
organizace

Chovatelský
kroužek - kroužek
- 1; Zasažený žák osoba - 55

43257089;
Sportovní 576,
468 41
Tanvald

0 Kč

Základní škola
Zahrada pro
a Mateřská
15.
enviromentální
škola, Čistá u
výchovu
Horek
Základní škola,
Liberec,
Kaplického
16.
384,
příspěvková
organizace

Podpora výuky
ve venkovním
prostředí ZŠ
Kaplického

Chovatelský
kroužek a
environmentální
výchova ve
škole

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny v úhrnném objemu 2.864.021 Kč níže uvedeným příjemcům
na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022 - 30. 9. 2023 do výše:

4.

č. Název žadatele

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu
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IČ (datum
narození) /
sídlo žadatele
(adresa
bydliště)

Dotace
do výše /
podíl
dotace z
celkovýc
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h
způsobil
ých
výdajů v
%
Obvodová redukce a
zdravotní řez - 1 kus,
Instalace dynamické
vazby - 1 kus,
Instalace statické
vazby - 1 kus

1.

Ošetření lípy
srdčité

Čmelák 2. Společnost přátel
přírody z.s.

Obnova lučních
biotopů v
Libereckém kraji
Počet lokalit - 10
se zaměřením na
lokalita
podporu
biodiverzity v roce
2022

3.

Geopark Ralsko
o.p.s.

4.

Alej vzpomínek v
Ralsku 2022

Vysazené stromy s
regionální odrůdou 10 ks

Revitalizace bio
koridoru ve
Vorklebicích

Výsadba stromů - 57
ks, Realizace biotopu
- 1 ks, Výsadba keřů
- 15 ks

46747362
Švermova 32,
46010 Liberec

150 000
Kč
22.25 %

1834410
Kuřívody 701,
47124 Ralsko

26 482
Kč
70.00 %

112 370
Kč
64.62 %

Redukce koruny
stromů obvodové 47 ks, Redukční řez - 260746
překážka - 1 ks,
Mírová 120/III,
Defekt větvení,
47124 Mimoň
nefunkční vazba - 7
ks
262579
Stabilizace,
náměstí T. G.
zabezpečení a
Masaryka 600,
ošetření dřevin - 16
46851
ks
Smržovka

5. Město Mimoň

Ošetření
Vranovské aleje
lokalita Mimoň

6. Město Smržovka

Ošetření zeleně ve
Smržovce

7. Obec Bílá

Ošetření skupiny 3
Ošetření lípa
kusů lip ve
velkolistá - 3 ks
Vlčetíně

29

20 328
Kč
70.00 %

262668
Bílá 76, 46343
Bílá

149 050
Kč
50.00 %

75 000
Kč
50.00 %

24 000
Kč
50.00 %
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Nově vysazený
strom - 1 ks, Stromy
Revitalizace
ošetřené
zeleně, Čistá u
stromolezeckou
Horek - Kostelecko technikou - 21 ks,
Vazba v koruně
stromu - 4 ks

275662
Čistá u Horek
152, 51235
Čistá u Horek

54 800
Kč
50.00 %

Ošetření skupiny
lip v k.ú. Vápno
(Obec Hlavice)
(2.etapa)

Ošetření stromů - 6
ks

672050
Hlavice 54,
46348 Hlavice

67 480
Kč
70.00 %

Ošetření stromu - 6
ks

672025
Jindřichovice
pod Smrkem
245, 46366
Jindřichovice
pod Smrkem

86 730
Kč
70.00 %

11. Obec Krásný Les

Ošetření
památných stromů
v obci Krásný Les
v roce 2022

Ošetření stromů - 5
ks

672009
Krásný Les 122,
46401 Krásný
Les

69 650
Kč
70.00 %

12. Obec Pěnčín

Ošetření
významných
dřevin v Pěnčíně

Ošetření stromu - 5
ks

263095
Pěnčín 62,
46345 Pěnčín

44 520
Kč
70.00 %

8.

Obec Čistá u
Horek

9. Obec Hlavice

Ošetření
významných
Obec Jindřichovice
10.
stromů v
pod Smrkem
Jinřichovicích pod
Smrkem

13. Obec Všelibice

14. Obec Zahrádky

Ošetření
významných
stromů ve
Všelibicích a okolí
5. etapa
Ošetření
významných
stromů a náhrada
havarijních novou
výsadbou v obci
Zahrádky

Statutární město
Ošetření dubů v
15.
Jablonec nad Nisou ulici Dubová

16. TYTO, z. s.

263303
Ošetřený strom - 6 ks Všelibice 65,
46348 Všelibice

77 000
Kč
69.37 %

Ošetření stromů - 2
ks, Nová výsadba 4 ks

261092
Zahrádky 108,
47101 Zahrádky

69 300
Kč
70.00 %

Ošetření dubů - 6
stromů

262340
Mírové náměstí
3100, 46601
Jablonec nad
Nisou

16 500
Kč
50.00 %

26523141
Nenakonice
500, 78375
Věrovany

97 670
Kč
69.93 %

Sova pálená Ochrana a hnízdní
realizovaná kontrola
podpora sov v
a údržba
Libereckém kraji v
instalovaných budek
roce 2022.
- 13 hnízdních
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17.

18.

19.

20.

budek, Lesní sovy
(sýc rousný, puštík
obecný) realizovaná kontrola
a údržba
instalovaných budek
- 126 hnízdních
budek
Vybudování tůně na
části pozemku 97/6 1 ks, Oživení
Obnova přirozené
travního porostu na
zeleně a biotopů ve
pozemku 88/1 Vlčím dole
20000 m2, Vysazení
keřů na pozemku
88/1 - 30 ks
Péče o
handicapované
Český svaz
volně žijící
Provoz ZS Falco - 12
ochránců přírody
živočichy na
měsíců
ZS Falco
Českolipsku a
Novoborsku
Péče o zraněné
živočichy z ORP
Provoz záchranné
Semily a Jilemnice ČSOP JARO
stanice v Jaroměři
min 100 ks,
Jaroměř
a rekonstrukce
Rekonstrukce
rozletové haly
rozletové voliéry - 1
ks
Klec na odchyt psů Liga na ochranu
Dovybavení útulku 1 ks, Klec na odchyt
zvířat ČR Jablonec odchytovými
koček skládací - 1 ks,
nad Nisou
pomůckami
Hospitalizační
přepravní klec - 1 ks

150 000
Kč
49.34 %

2017083
Dolní Týnec 39,
41201 Třebušín

150 000
Kč
50.00 %

67441076
Národní 83,
55101 Jaroměř

150 000
Kč
10.34 %

60254106
Budovatelů 21,
46601 Jablonec
nad Nisou

24 122
Kč
70.00 %

Město Jablonné v
21.
Podještědí

Křížek U Koláče
Jablonné v
Podještědí, Česká
Ves

260576
Restaurování Křížku Nám. Míru 22,
- 1 ks
47125 Jablonné
v Podještědí

50 675
Kč
30.00 %

22. Obec Jesenný

Kříž ve Francitolu
- odstranění
havarijního stavu

Demontáž kříže - 1
komplet, Ošetření a
oprava pískovce - 1
komplet, Montáž
kříže - 1 komplet

275786
Jesenný 13,
51212 Jesenný

63 000
Kč
49.35 %

Pivovarský sloup
se sochou Krista

Restaurování
Pivovarského sloupu
se sochou Krista - 1
ks

260428
T. G. Masaryka
1, 47001 Česká
Lípa

109 263
Kč
70.00 %

23. Město Česká Lípa
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24. Město Český Dub

Obnova sochy sv.
Jana
Nepomuckého v
Českém Dubu

25. Město Dubá

Bílá kaple pod
Dubovou horou

26. Město Chrastava

Restaurování
pomníku padlého
vojáka - Andělská
Hora

108 053
Kč
50.00 %

90 629
Kč
70.00 %

72 990
Kč
70.00 %

Celková oprava
Božích muk v
Bémově kotlině - 1
ks, Celková oprava
Litinového křížku u
č.p. 679 - 1 ks

262455
Lučany nad
Nisou 333,
46871 Lučany
nad Nisou

116 160
Kč
48.00 %

Oprava drobné
Město Vysoké nad Restaurování
památky v krajině Jizerou
křížku ve Staré Vsi
křížek - 1 ks

276294
Náměstí Dr.
Karla Kramáře
227, 51211
Vysoké nad
Jizerou

48 000
Kč
50.00 %

275581
Benecko 190,
51237 Benecko

149 066
Kč
64.50 %

Údržba a obnova
Město Lučany nad drobných památek
27.
Nisou
na území města
Lučany nad Nisou

28.

262722
Náměstí
Socha sv. Jana
Bedřicha
Nepomuckého - 1 ks Smetany 1,
46343 Český
Dub
Stavební obnova
(omítky, nátěry,
260479
krytina, konsolidace) Masarykovo
- 1 kpl, Obnova
náměstí 138,
vrcholového
47141 Dubá
kovaného kříže - 1 ks
262871
Oprava pomníku - 1 náměstí 1. máje
ks
1, 46331
Chrastava

29. Obec Benecko

30. Obec Kruh

Oprava křížků
Benecko,
Štěpanická Lhota,
Horní Štěpanice
Ošetření
významných
stromů a
restaurátorské
práce v obci Kruh

Oprava křížků - 3 ks

275859
Pomník - 1 ks, Lípa Kruh 165,
14 ks, Jírovec - 3 ks
51401 Jilemnice

31. Obec Mníšek

Restaurování
božích muk u
domu č.p. 66 Pod
Ostrým ve Fojtce

Boží muka u domu
č.p. 66 Pod Ostrým,
Fojtka - 1 ks

32. Obec Pertoltice

Pertoltický Bílý
Jan

671959
Restaurování sochy - Dolní Pertoltice
1 ks
59, 46373
Pertoltice
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263001
Oldřichovská
185, 46331
Mníšek

89 183
Kč
50.00 %

52 000
Kč
69.33 %

150 000
Kč
62.87 %
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Obnova sochy sv.
Jana
Nepomuckého na
p.p.č. 1677/3 k.ú.
Rynoltice

33. Obec Rynoltice

263168
Drobná památka v
Rynoltice 199,
krajině - socha - 1 ks
46353 Rynoltice

150 000
Kč
62.50 %

s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro další
hodnocení:

5.

č.

Název
Název / účel
žadatele projektu

Závazné
výstupy
projektu

IČ (datum
narození) / sídlo
žadatele (adresa
bydliště)

Odůvodnění

Rekonstruk
ce střechy
objektu
zvonice - 1
ks

42196451
Přemyslova
1106/19, 500008
Hradec Králové

Žádost je pouze písemně,
chybí elektronická verze
žádosti.

Obec
Proseč
1.
pod
Ještědem

Obnova
historické
zvonice v
Javorníku

Lesy
České
2.
republiky
, s.p.

671941
Hnízdní podpora
Proseč pod
Požadovaná částka dotace
dutinových ptáků Ptačí budka
Ještědem 89, 46343 152 535,6 Kč překračuje
v Jizerských
- 1775 ks
Proseč pod
limit 150 000 Kč.
horách
Ještědem

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a
využití bioodpadů v úhrnném objemu 1.167.290 Kč níže uvedeným
příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022 - 30. 9. 2023 do výše:

6.

č.

Název žadatele

1. Město Semily

Název / účel
projektu

REUSEcentrum
Semily

Závazné výstupy
projektu

Dotace
do výše /
IČ (datum
podíl
narození) / sídlo dotace z
žadatele (adresa celkových
bydliště)
způsobilý
ch výdajů
v%

00276111
RE-USE centrum - 1
ks
Husova
82,
513 01 Semily
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120 000
Kč
45,28 %
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2.

Jilemnicko –
svazek obcí

3. Obec Košťálov

4. Město Jilemnice

Obec Dlouhý
5.
Most

Oprava povrchu
komunitní
kompostárny ve
Vítkovicích
Předcházení
vzniku
bioodpadu v
Košťálově
Pořízení
domácích
kompostérů pro
občany města
Jilemnice
Dlouhý Most –
pořízení
domácích
kompostérů

70694061
opravená zpevněná
plocha - 779 m2

Masarykovo
náměstí
82,
514 01 Jilemnice

00275841
domácí kompostér do
objemu 1100 l - 50 ks Košťálov 201,
512 02 Košťálov
00275808
Domácí kompostér 50 ks

kompostér - 45 ks

Masarykovo
náměstí 82,
514 01 Jilemnice
46744941
Dlouhý Most 193,
463 12 Dlouhý
Most
00672050

6. Obec Hlavice

Kompostér ke
každému domu

kompostéry - 32 ks

Hlavice
54,
463 48 Hlavice

120 000
Kč
16,39 %
120 000
Kč
48 %
120 000
Kč
63,47 %
110 000
Kč
69,84 %
103 164
Kč
70 %

00275778
Město Jablonec
7.
nad Jizerou

8. Obec Studenec

9. ZAzemí, z.s.

Pořízení
štěpkovače na
dřevní hmotu
Pořízení
domácích
kompostérů
Studenec

Kompost všude
kde to pude

Re-use a
cool-NISA-tour z. ekologické
10.
s.
aktivity
KultiVARu

Štěpkovač dřevní
hmoty - 1 ks

Jablonec nad
Jizerou 277,
512 43 Jablonec
nad Jizerou
00276162

Kompostér - 67 ks

Studenec 364,
512 33 Studenec

Kompostovací stanice
- 10 ks; Proškolený 03080994
správci - 10 osob;
Kompost - 10 t;
Husova
Metodické video - 1
713,
ks; Kompostovací 511 01 Turnov
manuál - 1.500 ks
05307520
Realizace workshopů
Na Rybníčku
- 5 akcí
387/6,
460 07 Liberec 3
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120 000
Kč
39,75 %
119 126
Kč
70 %

120 000
Kč
68,34 %

115 000
Kč
69,70 %
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s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům
na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití
bioodpadů, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly
způsobilé pro další hodnocení:

7.

č. Název žadatele

Název / účel
projektu

Dílna
Zauhlovačky s
1. AvantgArt, z. s.
Re-use centrem
nábytku

Závazné výstupy
projektu
uspořádání
truhlářského kruzu
pro veřejnost - 5 ks;
uspořádání
čalounického kruzu
pro veřejnost - 5 ks;
uspořádání
různorodých kruzů
pro veřejnost - 5 ks;

IČ (datum
narození) / sídlo Odůvodněn
žadatele (adresa
í
bydliště)

04759583
Vnější 1392,
463 11 Liberec –
Vratislavice nad
Nisou
00275905

Kontejnerová
Město Lomnice stání - Košov,
2.
nad Popelkou
Rváčov, Nové
Dvory

Přívěsný
3. Obec Dětřichov štěpkovač
Dětřichov

Kontejnerové stání - Husovo náměstí
3 ks
6,
512 51 Lomnice
nad Popelkou

00831468
Nákup štěpkovače 1 ks
Dětřichov 2,
464 01 Dětřichov

nákup elektrické
čtyřkoliky - 1 ks;
nákup informační
Technické
vývěsní desky - 2 ks;
prostředky pro
nákup vozíku za
4. Obec Chotovice předcházení
čtyřkolku - 1 ks;
vzniku odpadů a
nákup sypače za
využití bioodpadů
čtyřkolku - 1 ks;
nákup
biokomposteru - 5 ks
provozování
Oříšek – pro
prodejny - 1
Oříšek – Cesta
5. život s hudbou
prodejna; besedy,
bez odpadu
z.ú.
worskopy na téma
zero waste - 3 akce;
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písemná a
elektronická
verze
žádosti není
totožná;
chybí
povinná
příloha k
žádosti
účel
projektu
není v
souladu s
účelem
podpory
požadovaná
dotace je
vyšší než
max. výše
možné
dotace;
chybí
povinná
příloha k
žádosti

žádost
nebyla
doručena
Chotovice 8,
elektronicky
473 01 Chotovice do systému
VFP
00831590

07792051
Kocourov 7,
463 42 Bílá

chybí
povinné
přílohy k
žádosti;
rekonstrukc
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stánkový prodej
bezobalové prodejny
na akcích s
workshopem - 2 akce

6.

8.

Vondrová
Martina

Bezobalový
obchod Semily

Soubor vybavení
bezobalového
obchodu - 1 ks;
08445389
Propagace
bezobalového
obchodu (letáky) 800 ks; Propagace
Semily
bezobalového
obchodu (plakáty) - 5
ks

e a provoz
čajovny a
kavárny
není v
souladu s
účelem
podpory
chybí
písemná
verze
žádosti s
podpisem
statutárního
orgánu;
chybí
povinné
přílohy

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci v rámci programů vyhlášených
v roce 2022

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 936/22/RK
ZR-RO č. 188/22 - rozhodnutí o poskytnutí programových dotací z Fondu ochrany vod
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 188/22, kterým se upravují výdaje v kapitole
932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a)
b)
c)

snížením nespecifikovaných rezerv kapitálových výdajů Programu vodohospodářských
akcí o částku 2.089.796,31 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Rekonstrukce vodovodu V. etapa - Bělá“ ve výši 1.545.041,98 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Janův Důl - rekonstrukce vodojemu“ ve výši 544.754,33 Kč,

to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím účelových programových dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje - Programu vodohospodářských akcí 2021 níže uvedeným příjemcům
na akce do výše:
Název
příjemce
/ IČ

Název projektu

Parametry
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Dotace v max. výši (Kč) /
podíl dotace z celkových
způsobilých výdajů (%)
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Obec Bělá
00275603

Rekonstrukce
vodovodu V. etapa

výměna vedení
vodovodu - 1176 m

Obec Janův
Důl
00831395

Janův Důl –
rekonstrukce
vodojemu

rekonstrukce vodojemu 1 ks

3.

1.545.041,98 / 42,54 %

544.754,33 / 60,45 %

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a) Obcí Bělá se sídlem č. p. 142, 514 01 Bělá, IČ: 00275603, na projekt pod názvem
„Rekonstrukce vodovodu V. etapa“, č. OLP/2320/2022,
b) Obcí Janův Důl se sídlem č.p. 75, 463 52 Janův Důl, IČ: 00831395 na projekt pod názvem
„Janův Důl - rekonstrukce vodojemu“, č. OLP/2307/2022

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 937/22/RK
ZR-RO č. 191/22 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022 - zapojení pokut
za přestupky do kapitoly 92608 – Dotační fond
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 191/22, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2022:
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 515.000 Kč, a to z titulu nedaňových příjmů, sankčních plateb
přijatých od jiných subjektů,
2) navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 515.000 Kč v kapitole 926 08 – Dotační fond, nespecifikované
rezervy programu 8.6 – Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/22 k projednání
a schválení.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 938/22/RK
RO č. 203/22 – úprava v kapitole 917 08 – Transfery, záštita s finanční podporou 36/02
ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 203/22, kterým se upravuje specifický ukazatel v kapitole 917 08
– Transfery, odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 35.000 Kč, bez dopadu na celkový
objem kapitoly, a to:
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a)
b)

snížením specifického ukazatele Životní prostředí a zemědělství, Podpora ojedinělých projektů
na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši 35.000 Kč,
zavedením nového specifického ukazatele „Konference Netopýři Sudet – 36/02 ZO ČSOP
při Správě CHKO JH“ v celkové výši 35.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše 35.000 Kč
příjemci 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, pobočný spolek se sídlem Kateřinská 73,
Liberec 17, 460 14 Liberec, IČO 43225683 na akci „Konference Netopýři Sudet“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/2395/2022 na akci „Konference Netopýři
Sudet“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory,
pobočný spolek se sídlem Kateřinská 73, Liberec 17, 460 14 Liberec, IČO 43225683
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál
„Rozpočtové opatření č. 203/22“ jako písemnou informaci,
2.

Termín: 21. 06. 2022
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, uzavřít smlouvu č. OLP/2395/2022.
Termín: 30. 09. 2022

USNESENÍ č. 939/22/RK
Odměna za 1. pololetí 2022 řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Ing. Martinu Modrému, Ph.D., řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144, odměnu
za I. pololetí roku 2022 dle přílohy důvodové zprávy
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, zajistit
předložení rozhodnutí o poskytnutí odměny pro Ing. Martina Modrého, Ph.D., k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 940/22/RK
Jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem v resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
výsledek konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvkové organizace,
2.

Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvkové
organizace,
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3.

Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace,

4.

Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvková organizace,

jmenuje
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 59 odst. 1 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) s účinností od 1. srpna 2022
1. Ing. Jaroslava Semeráda, na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy
strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace,
2. Mgr. Petra Froňka, na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy technické,
Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace,
Mgr. Jakuba Karáska, na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
logopedické, Liberec, příspěvková organizace,
s účinností od 1. září 2022
Mgr. Reginu Pfannenstielovou, na vedoucí pracovní místo ředitelky Obchodní akademie
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvkové
organizace,
3.
b)

stanovuje
plat Mgr. Regině Pfannenstielové, ředitelce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, a to v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
a Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, pro:
Termín: 31. 07. 2022
1. Ing. Jaroslava Semeráda, ředitele Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší
odborné školy, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvkové organizace, jmenování a plnou moc,
2.

3.

4.

Termín: 31. 07. 2022
Mgr. Petra Froňka, ředitele Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická
4852, příspěvkové organizace, jmenování a plnou moc
Termín: 31. 07. 2022
Mgr. Jakuba Karáska, ředitele Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec,
příspěvkové organizace, jmenování a plnou moc
Termín: 31. 07. 2022
Mgr. Reginu Pfannenstielovou, ředitelku Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvkové organizace, jmenování, platový
výměr a plnou moc.
Termín: 31. 07. 2022
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USNESENÍ č. 941/22/RK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2023
Rada kraje po projednání
souhlasí
v souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s
krajskou Žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2023, včetně příloh
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit krajskou Žádost o
dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2023, včetně příloh, k projednání a
schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 942/22/RK
Pověření k poskytovaní služeb v obecném hospodářském zájmu k poskytování sociálních služeb
na období 2022-2023 – aktualizace
Rada kraje po projednání
ruší
1) k 31. 5. 2022 Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro:
Číslo Pověření
SGEI

Poskytovatel název

IČO

POV/169/2022

Obec Příšovice

00263125

2)

3)

Služba číslo

Služba paragraf

§40 7923702 Pečovatelská
služba

Adresa

Vypočtené
náklady
(v Kč)

Výnosy
(v Kč)

Vyrovnávací
platba
(v Kč)

Příšovice 60,
463 46
Příšovice

648.000

20.000

628.000

k 31. 3. 2022 Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro:
Číslo Pověření
SGEI

Poskytovatel název

POV/005/2022

Alzheimercentr
um Česká Lípa
z.ú.

IČO

7234571

Služba číslo

Služba paragraf

§50 Domovy se
9220832
zvláštním
režimem

Adresa

Vypočtené
náklady
(v Kč)

Výnosy
(v Kč)

Vyrovnávací
platba
(v Kč)

U
Nemocnice
2696, Česká
Lípa, 470 06
Česká Lípa

7.448.321

2.520.000

4.929.000

k 31. 7. 2022 Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro:

Číslo Pověření
SGEI

POV/198/2022

Poskytovatel název

Snílek, o. p. s.

IČO

26640007

Služba číslo

Služba paragraf

§58 3802797 Domy na
půl cesty
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Adresa

Vypočtené
náklady
(v Kč)

Výnosy
(v Kč)

Vyrovnávací
platba
(v Kč)

Staré Splavy
č.e. 253,
Doksy, 471
63 Staré
Splavy

2.171.750

180.000

1.992.000
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schvaluje
1) Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu k poskytování sociálních
služeb na období od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2023 službám:
Číslo Pověření
SGEI

Poskytovatel název

POV/229/2022

Oblastní
charita Jičín

POV/231/2022

ALZHEIMER
HOME z.ú.

2)

IČO

Služba číslo

Služba paragraf

73633755

4785596

§50 Domovy se
zvláštním
režimem

03593207

§50 Domovy se
4929866
zvláštním
režimem

Adresa
Na jihu 553,
Nové
Město, 506
01 Jičín 1
Urešova
1757,
Kunratice,
148 00
Praha 4

Vypočtené
náklady
(v Kč)

Výnosy
(v Kč)

Vyrovnávací
platba
(v Kč)

11.917.312

1.334.400

10.583.000

7.448.321

2.520.000

4.929.000

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu k poskytování sociálních
služeb na období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 službě:

Číslo Pověření
SGEI

Poskytovatel název

Sociální služby
města Nový
POV/230/2022 Bor,
příspěvková
organizace

IČO

Služba číslo

75143861 4290863

Služba paragraf

Adresa

Vypočtené
náklady
(v Kč)

Výnosy
(v Kč)

Vyrovnávací
platba
(v Kč)

§37 Odborné
sociální
poradenství

B.
Egermanna
950, 473 01
Nový Bor

1.226.839

0

1.227.000

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis Pověření
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu k poskytování sociálních služeb s výše
uvedenými poskytovateli.
Termín: 15. 06. 2022
USNESENÍ č. 943/22/RK
RO č. 192/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací v oblasti
výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 192/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 550.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to takto:
a) snížení nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570108 0000 „SPO – spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“ o částku
550.000 Kč,
b)

zavedení nových specifických ukazatelů jednotlivých podpořených akcí v oblasti výkonu
sociálně-právní ochrany dětí v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí do výše
550.000 Kč,
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vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými příjemci individuální dotace
v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti výkonu sociálněprávní ochrany dětí v úhrnném objemu 550.000 Kč níže uvedeným žadatelům:
2)

Poř.
číslo

Název
organizace,
sídlo,
IČO

Název
projektu

1

Rodina
v centru,
z. ú.,
Nový Bor,
27004295

Program pro
ohrožené
rodiny s dětmi
na
Novoborsku

2

Centrum
Protěž, z.ú.,
Liberec,
05259266

Pomoc
rodinám s
dětmi ve
vztahové krizi

3

Krok pro
všechny
generace
z.s.,
Česká Lípa,
22734228

Podpora
ohrožených
rodin

4

Centrum pro
rodinu Náruč,
z.ú.,
Turnov,
70155097

Dáváme
rodinám šanci

5

Rodinné
centrum
Maják, z. s.,
Tanvald,
26533570

Maják –
přístav pro
ohrožené
rodiny 2022

Popis projektu

Poskytnutí odborné pomoci
rodinám s dětmi na
Novoborsku, kterým je
poskytována sociálněprávní ochrana dle zákona
o SPOD
Pomoc rodinám s dětmi,
které se ocitly v konfliktu
ohrožujícím děti a se kterým
si rodina momentálně
nedokáže poradit.
Rozšíření rozsahu pomoci o
skupinové edukace rodičů
Projekt byl vytvořen na
žádost OSPOD a OS Česká
Lípa. Nabízí služby pro
rodiny a děti, které jsou
v registru OSPOD a pro
rodiče, kteří přicházejí
k opatrovnickému soudu
Poskytnutí psychologické a
sociálně-právní pomoci pro
rodiny, jejichž členové se
ocitnou v ohrožení.
Zajištění osvětové činnosti
o NRP a právech dětí
Projekt zajišťuje podporu
dětí a rodin v oblasti
sociálně-právní ochrany
dětí, přímou práci
s ohroženými rodinami
s dětmi spadajícími do § 6
zákona o sociálně-právní
ochraně dětí, případně § 10
a 11 za účelem zlepšení
situace v rodinách

Celkem:

Výstup
projektu

Termín
realizace
projektu

Celkové
předpokládané
výdaje (v Kč)

Výše
dotace
2022
(v Kč)

100
podpořených
osob

1.1.202231.12.2022

523.165,00

72.169,00

25
podpořených
rodin

1.1.202231.12.2022

971.643,00

134.035,00

70
podpořených
rodin

1.1.202231.12.2022

891.180,00

122.936,00

Zajištění
aktivit
projektu po
dobu 12
měsíců

1.1.202231.12.2022

791.788,00

109.225,00

30
podpořených
rodin

1.1.202231.12.2022

809.254,00

111.635,00

3.987.030,00

550.000,00

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 192/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí
z rozpočtu Libereckého kraje s příjemci, kterým Rada Libereckého kraje schválila poskytnutí
dotace. Smlouvy budou uzavřeny dle vzoru smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, schváleného usnesením Rady Libereckého kraje.
Termín: 05. 08. 2022
USNESENÍ č. 944/22/RK
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RO č. 193/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí individuálních
dotací v oblasti rodinné politiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 193/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 499.994 Kč, a to:
a) snížení nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570109 0000 „Rodinná politika“ o částku 499.994 Kč,
zavedení nových specifických ukazatelů jednotlivých podpořených akcí v oblasti rodinné
politiky v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí do výše 499.994 Kč,
vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a níže uvedenými příjemci individuální dotace
v oblasti rodinné politiky,
b)
2)

rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti rodinné politiky
Libereckého kraje v úhrnném objemu 499.994 Kč níže uvedeným žadatelům:
Poř.
číslo

01.

02.

03.

04.

Název
organizace

Rodinné
centrum
Andílek z. s.

Centrum
LIRA, z.ú.

Klára
pomáhá z. s.

Centrum
volného času
Moštárna
o.p.s.

IČ

Sídlo

Název
projektu

04885031

Jirchářská 47,
Železný Brod,
468 22

Zdravá a hravá
rodina II.

28731191

Matoušova
406/20,
Liberec, 460
07

Pobytový kurz
pro rodiny
s dětmi
s poruchou
autist. spektra

01277812

02479273

Účel projektu

Podpora
mezigeneračního
soužití, prevence
zdravého rodičovství a
uvědomování si rolí.
Slaďování pracovního
a rodinného života.
Osvětová aktivita na
podporu zdravého a
fungujícího
manželství. Podpora a
prevence zdravé
rodiny jako celku
Pětidenní pobytový
kurz pro rodiny
s dětmi s PAS, klienty
Centra LIRA.
Záměrem organizace
je, aby se pobytu
účastnily celé rodiny.
Cílem je podpora
všech členů rodiny a
posílení rodiny jako
systému
Komplexní podpora
pečujících rodin –
posilování zdravé
funkční rodiny při
péči o rodinného
příslušníka

Parametry projektu

Doba
realizace
projektu

Výše
dotace
2022
(v
Kč/v%)

- 12 měsíců Dámského
klubu
- 5 dnů Týdne
duševního zdraví
- 12 měsíců Podpůrné
skupinky maminek

1.1. –
31.12.22

39 912/
66,67%

- 5 dnů trvání akce
- 50 podpoř. osob

2.11. –
6.11.22

66 520/
27,97%

- 80 hodin porad.
činnosti
- 4 týdny kampaně
Fandíme pečujícím
- 80 ks brožur, letáků
- 4 hod. svépomoc.
skupiny
- 3 hod. osvět.činnosti

1.1. –
31.12.22

66 520/
66,67%

1.3. –
31.12.22

39 912/
68,42%

Tř. Kpt.
Jaroše 3,
Brno, 602 00

Komplexní
podpora
pečujících rodin

Hejnice 602,
463 62

Mezigenerační prostor
pro setkávání, osvětu i
společnou práci, do
- 2 měsíce komunitní
které se mohou
zahrada
Spolu na palubě
společně zapojit jak - 10 osob osvět.
rodiny s dětmi, tak i
aktivity
nejstarší generace
seniorů v lokalitě
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05.

06.

07.

08.

09.

10.

Rodinné
centrum
Slůně –
Česká Lípa,
z. s.

Rodinné
centrum
KnoflíkRůžodol, z.s.

Jednota
bratrská
Vratislavice

Asociace
Comeniana
z.s.

Sbor Jednoty
bratrské
v Chrastavě

Síť pro
rodinu, z.s.

07368119

26555832

02864711

05425824

46745815

26545136

Bardějovská
2470, Česká
Lípa, 470 06

Růžodolská
118/26,
Liberec, 460
01

Tanvaldská
263, Liberec
30, 463 11

B. Němcové
54/9, Liberec
V, 460 05

Bezručova
503,
Chrastava,
466 31

Truhlářská
24, Praha 1,
110 00

Společně pro
rodinu II

Sousedské léto
v Růžodole

Spolu ve
Vratislavicích

Nejsme tu sami

Aktivity na podporu
rodiny, osvěta
v aktuálních tématech
těhotenství, porodu,
šestinedělí, kojení,
rodičovských
kompetencí, ale i na
podporu setkávání
vícegeneračního a
mezigeneračního
Posilování vztahů
v rodině a
mezigeneračního
soužití rodin s dětmi a
seniorů, poskytování
přednáškové a
poradenské činnosti.
Konkrétně pořádáním
2 pobytových výjezdů
a 2 venkovních akcí
pro rodiče s dětmi
Organizace
vícegeneračních
setkání, osvětových
programů a metodické
podpory k flexibilním
úvazkům s cílem
posílit mezigen. a
rodinné vztahy a
komunitní život
Metodické vedení
s cílem posílit rodinné
a mezigen. vztahy,
osvětová a vzdělávací
činnost, podpora
praktické
implementace
flexibilních úvazků,
napomáhajících sladit
rodinný a pracovní
život

- 6 interaktivních
pozvánek
- 4 soutěže – Festival
rodiny
- 1 setkání – Festival
rodiny
- 7 půldnů osvět.
činnost
- 2 semináře/besedy
- 8 + 3 + 1 půldnů
upevňování vazeb
- 1 sbírka
k upevňování vazeb

1.1. –
31.12.22

39 912/
70,00%

- 7 dnů pobytových
výjezdů s
přednáškami

1.5. –
30.9.22

39 912/
30%

- 12 mezigen.
setkávání
- 4 osvět. vzděl.
programy
- 1 progr. metod.
podpory k flexibil.
úvazkům

1.1. –
31.12.22

53 216/
42,57%

1.1. –
31.12.22

79 824/
52,17%

1.1. –
31.12.22

26 608/
69,07%

1.1. –
31.12.22

47 658/
70%

- 13 osvětových
programů
- 1 metodické setkání
- 1 konference
Comeniana

- 3 půldny společné
práce všech generací
- 8 měsíců provozu
dětského hřiště a
zahrady
- 40 odpol. setkání multifunkční sál KC
Bétel
- 3 vícegenerační
setkání
- 1 týdenní pobyt mezigenerační
dovolená ve
Střelských Hošticích

Komunitní
centrum Bétel –
místo setkávání
všech generací

Organizování aktivit
pro setkávání
generací, vytváření
prostředí pro
přirozené kontakty
mezi různými věk.
skupinami, společné
trávení volného času,
obohacení se mezi
generacemi navzájem,
prevence sociální
izolace a pasivního
přístupu k životu

20 let Sítě pro
rodinu
v Libereckém
kraji

Realizace
vzdělávacích a
osvětových aktivit pro
- 13 vzdělávacích a
mateřská centra či
osvětových aktivit
jejich
návštěvníky/širokou
veřejnost

Celkem Kč:

499 994

a ukládá
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1)

2)

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 193/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční v oblasti rodinné politiky z rozpočtu Libereckého kraje
s příjemci, kterým Rada Libereckého kraje schválila poskytnutí dotace. Smlouvy budou
uzavřeny dle vzoru smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, schváleného usnesením Rady Libereckého kraje.
Termín: 05. 08. 2022

USNESENÍ č. 945/22/RK
Změna zřizovací listiny a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám vybraných příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, IČO: 00193771,
s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 71220097
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit zřizovací listinu a
přílohy č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací Zastupitelstvu Libereckého
kraje ke schválení.
Termín: 21. 06. 2022
2)

USNESENÍ č. 946/22/RK
RO č. 200/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštity s finanční
podporou a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 200/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 130.000 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 130.000 Kč,
b)
c)

d)

zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580166 0000 „JIPRO-CASH, s. r. o. navýšením o částku 100.000 Kč,
zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580167 0000 „Podkrkonošská společnost přátel a dětí zdravotně postižených Semily,
z. s.“, navýšením o částku 10.000 Kč,
zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580168 0000 „Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.“, navýšením o částku
20.000 Kč,

rozhoduje
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1.

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na akci a do výše:
žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

název parametru

měrná
jednotka

Částečné
JIPRONa Jílech 2637, financování služby počet unicitních
CASH, s. r. 28744349 Česká Lípa
DZR v domově
klientů z LK min. počet
o.
470 06
Potoky pro občany v daném roce
Libereckého kraje
délka trvání
den
Podkrkonošs
festivalu
ká
počet
společnost
24. ročník
přihlášených
soubor
Nádražní 213,
přátel dětí 49294555
Festivalu Patříme
zařízení
Semily 513 01
zdravotně
k sobě
počet vystoupení vystoupení
postižených
doprovodné
Semily, z. s.
aktivita
aktivity
Městské
Liberecká
divadlo
5/1900, Jablonec Společně nejen na
Jablonec 25035746
doba trvání
den
nad Nisou 466
jevišti 2022
nad Nisou, o.
01
p. s.

2.

hodnot
Max. výše
a parafin. podpory
metru

15

100.000 Kč

2
15

10.000 Kč

7
4

1

20.000 Kč

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

IČO/
datum nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, Liberec 460 01

Charitní šatník

schvaluje
1) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2317/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností JIPRO-CASH,
s. r. o., IČO: 28744349, se sídlem Na Jílech, Česká Lípa 470 06, na projekt „Částečné
financování služby DZR v domově Potoky pro občany Libereckého kraje“,
2) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2318/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Podkrkonošská
společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z. s., IČO: 49294555,
se sídlem Nádražní 213, Semily 513 01, na projekt „24. ročník Festivalu Patříme k sobě“,
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2319/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Městské
divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s., IČO: 25035746, se sídlem Liberecká 5/1900, Jablonec nad
Nisou 466 01, na projekt „Společně nejen na jevišti 2022“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 200/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
3)
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2)

Termín: 21. 06. 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.
Termín: 31. 07. 2022

USNESENÍ č. 947/22/RK
Zahájení VZMR „Rekonstrukce nezpevněné cesty v parku“ Domov důchodců Sloup
v Čechách
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce nezpevněné
cesty v parku“ Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předání informace o
udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 948/22/RK
Vyřazení zmařené investice z účetnictví zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s odepsáním majetku - projektová dokumentace v hodnotě ve výši 87.265,08 Kč, vedeného
v organizaci Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, na účtu 042
– nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, z evidence příspěvkové organizace jako zmařenou
investici
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit další postup
při vyřazování majetku jako zmařené investice.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 949/22/RK
Odvolání ředitelky a vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele zařízení
OSTARA, příspěvková organizace ve Cvikově
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s odvoláním Mgr. Petry Bröcklové, ředitelky zařízení OSTARA, příspěvková organizace,
se sídlem Pivovarská 693, 471 54 Cvikov, IČO: 48282944,
b) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení OSTARA,
příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 693, 471 54 Cvikov, IČO: 48282944,
se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
c)
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výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
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
orgnizace,
Lucie Černá, metodik-ekonom pro příspěvkové organizace,
Švehla Jaroslav, starosta města Cvikov,
Petr Vrabec, místostarosta města Cvikov
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit informování
paní Mgr. Petry Bröcklové o odvolání z funkce ředitelky zařízení OSTARA, příspěvková
organizace.
2.

3.

Termín: 15. 06. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení OSTARA,
příspěvková organizace.
Termín: 15. 06. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 06. 09. 2022

USNESENÍ č. 950/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od dárce Nadační fond LASVIT, se sídlem
Komunardů 894/32, 170 00 Praha 7, IČO: 24202118, ve prospěch zařízení Domov důchodců
Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách,
IČO: 48282928,
2. s přijetím finančního daru ve výši 8.000 Kč od dárce Nadační fond Českého rozhlasu,
se sídlem Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, IČO: 26419068, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466
02 Jablonec nad Nisou, IČO: 71220011,
s přiejtím věcného daru - dárkové balíčky ke dni matek, v celkové hodnotě ve výši 35.000 Kč
od dárce Nadace Syner, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČO: 25419790,
do vlastnictví zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, se sídlem
Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO: 71220020
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
3.
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USNESENÍ č. 951/22/RK
Odměny za 1. pololetí 2022 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem
v resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu ředitelům zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem resortu sociálních věcí
1. Mgr. Vladimíru Ptáčkovi, řediteli zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem
Liberec,
2. Mgr. Alena Zemanová, řediteli zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Liberec,
3.
4.

Mgr. Petře Bröcklové, ředitelce zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem Cvikov,
Ing. Pavlu Kosovi, řediteli zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem
Jestřebí,

5.

Mgr. Iloně Pírkové, ředitelce zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa,
příspěvková organizace, se sídlem Česká Lípa,

6.

Bc. Marii Vojtíškové, ředitelce zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, se sídlem Benešov u Semil,
Mgr. Dagmar Žaloudkové, ředitelce zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace, se sídlem Sloup v Čechách,

7.

Mgr. Heleně Housové, ředitelce zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem Rokytnice nad Jizerou,
9. Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, se sídlem Jablonec nad Nisou,
10. Mgr. Čestmíru Skrbkovi, řediteli zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace, se sídlem Velké Hamry,
8.

11. Bc. Radimu Pochopovi, řediteli zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
se sídlem Český Dub,
12. Janě Elešové, pověřené ředitelce zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem,
13. PhDr. Květě Kutílkové, ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
se sídlem Raspenava,
14. Mgr. Ivaně Vodrážkové, ředitelce zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Liberec,
15. Mgr. Janě Lachmanové, ředitelce zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace,
se sídlem Hodkovice nad Mohelkou,
16. PhDr. Lence Kadlecové, ředitelce zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem Jablonec nad Nisou,
17. Mgr. Jindřišce Korečkové, ředitelce zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Liberec
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat o usnesení rady
kraje ředitele/ředitelky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.
Termín: 30. 06. 2022
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USNESENÍ č. 952/22/RK
ZR-RO č. 210/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola dotačního řízení
v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Rada kraje po projednání
souhlasí
1)
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 210/22, kterým se upravují ukazatele
v kapitole 917 05 - Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb
z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2022,
v celkové výši 7.910.129 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a)
snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních
služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 7.910.129 Kč
a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05
– Transfery, odboru sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu
kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu ve výši
7.910.129 Kč,
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 7.910.129 Kč,
níže uvedeným příjemcům na rok 2022 do výše:
b)

2)

Název

IČO

Registrační číslo
služby

Sídlo

Druh služby

Kofinancování sociální služby
v Kč

ALZHEIMER HOME z.ú.

03593207

Urešova 1757, Kunratice,
148 00 Praha 4

4929866

domovy se zvláštním
režimem

1.806.438

Oblastní charita Jičín

73633755

Na jihu 553
Nové Město
506 01 Jičín 1

4785596

domovy se zvláštním
režimem

6.103.691

Celkem

3)

4)

Počet služeb

2

7.910.129

se Smlouvou OLP/2676/2022 o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na rok 2022 pro ALZHEIMER HOME z. ú. se sídlem Urešova 1757,
Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 03593207,
se Smlouvou OLP/2641/2022 o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na rok 2022 pro Oblastní charitu Jičín se sídlem Na jihu 553, Nové Město, 506
01 Jičín 1, IČO: 73633755

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit zastupitelstvu
kraje materiál „ZR-RO č. 210/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola dotačního
řízení v roce 2022, prostředky kapitoly 313 – MPSV“ k projednání a ke schválení.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 953/22/RK
Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí obci Kravaře
na projekt „Festival na koupališti“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s neposkytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Obec Kravaře,
IČO: 00260657, se sídlem Náměstí 166, Kravaře 471 03, na projekt „Festival na koupališti
– IV. Ročník benefiční akce ve prospěch Centra pro zdravotně postižené“
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 954/22/RK
Zrušení příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zrušením příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, ke dni 1. 7. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit materiál o zrušení příspěvkové organizace
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 955/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Kufříky pro prvňáčky – Jsem (v) první!
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Jsem (v) první" v celkové maximální hodnotě
850.000 Kč vč. DPH, a to kooperací Krajského úřadu Libereckého kraje společně s několika
regionálními dodavateli nebo společnostmi podporujícími bezpečnost či edukaci dětí, kterým bude
vždy příslušná část veřejné zakázky zadána s tím, že maximální hodnota jedné části veřejné zakázky
nepřesáhne výši 225.000 Kč bez DPH,
schvaluje
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 (samostatné objednávky)
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 956/22/RK
Dodatek č. 5 Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. OLP/4017/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa,
kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu ZOLL EMV
731+ včetně příslušenství z 28. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
b)

dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. OLP/4018/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad
Nisou, kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu ZOLL
EMV 731+ včetně příslušenství z 28. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
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souhlasí
se zmocněním pro Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, k podpisu dodatků ke smlouvám
o výpůjčce č. OLP/4017/2020 a č. OLP/4018/2020
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpisy
schválených dodatků a plné moci pro podpis dodatků.
Termín: 28. 06. 2022
USNESENÍ č. 957/22/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Tabletový systém pro stravování“ Léčebnou respiračních
nemocí Cvikov, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Tabletový systém pro stravování“ Léčebnou respiračních nemocí Cvikov,
p. o.“,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání informace
o uděleném souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 08. 06. 2022
USNESENÍ č. 958/22/RK
Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru 1 ks nůžkového party stanu a 1 ks transportního ochranného vaku
na konstrukci v celkové výši 29.827 Kč (slovy: dvacet devět tisíc osm set dvacet sedm korun českých)
příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, od společnosti GEREX
Liberec, s. r. o., se sídlem České mládeže 15/14, 460 06 Liberec, IČO: 25474901
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., MUDr. Luďka Kramáře,
MBA.
Termín: 17. 06. 2022
USNESENÍ č. 959/22/RK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.
Rada kraje po projednání
navrhuje
delegovat Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, a Jiřího Ulvra, člena
rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního
plánování a rozvoje venkova, jako náhradníka, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti MMN, a.s., IČO
05421888,
se
sídlem
Metyšova
465,
514
01
Jilemnice,
která se uskuteční dne 30. 6. 2022
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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: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 960/22/RK
RO č. 208/22 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery, zdravotnictví – poskytnutí neinvestičních
finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 208/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2022 o celkovou částku
3.012.262 Kč z titulu přijatých neinvestičních finančních prostředků - Rozhodnutí
č. OKP/12/1102/2022 o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR
na rok 2022 na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných
událostí a krizových situací a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 09
– Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši 3.012.262 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 208/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 961/22/RK
ZR-RO č. 181/22 – úprava kapitol 914 07 – Působnosti a 917 07 – Transfery - poskytnutí
účelových dotací Naivnímu divadlu Liberec a Divadlu F. X. Šaldy
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 181/22, kterým se
a) v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu snižuje
rozpisový ukazatel „Propagace kultury LK“ o částku 50.000 Kč,
b) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavádí
specifický ukazatel „Naivní divadlo - Prezentace představení na festivalu v Helsinkách“
ve výši 50.000 Kč,
c)
d)

e)
f)

v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního snižuje
specifický ukazatel, „Memorandum LK a SML - investice“ o částku 5.000.000 Kč,
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavádí
specifický ukazatel „Divadlo F. X. Šaldy Liberec - Výměna sedadel II. etapa“ ve výši
3.810.000 Kč, specifický ukazatel „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Nákup projektoru“
ve výši 790.000 Kč a specifický ukazatel „Naivní divadlo - Zakoupení osvětlovacího
pultu“ ve výši 400.000 Kč,
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního snižuje
specifický ukazatel, „Memorandum LK a SML - neinvestice“ o částku 2.000.000 Kč,
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavádí
specifický ukazatel „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Podpora divadelní činnosti“ ve výši
1.470.000 Kč, specifický ukazatel „Naivní divadlo Liberec – Podpora divadelní činnosti
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Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Prezentace
představení
ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.H
AF! na festivalu
SAMPO Helsinky
Finsko
Festival SAMPO 2022
je mezinárodní festival
loutkových divadel,
který se uskuteční
v Helsinkách 24. –
28.8.2022 Naivní
divadlo Liberec
obdrželo pozvání na
festival s představením
ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.HA
F!

Moskevská
32/18,
Liberec

00083178

*divadelní
představení 4

50.000
Kč

1.3. –
30.9.
2022

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Podpora divadelní
činnosti v roce 2022 –
leden - květen
Podpora divadelní
činnosti v roce 2022
(od 1. 1. do 9. 6. 2022).

Moskevská
32/18,
Liberec

00083178

*divadelní
činnost – 5
měsíců

300.000
Kč

1.1. –
9.6.
2022

de minimis

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Podpora divadelní
činnosti v roce 2022 –
červen - prosinec
Podpora divadelní
činnosti v roce 2022
2022 (od 10 6. do 31.
12. 2022).

Moskevská
32/18,
Liberec

00083178

*divadelní
činnost – 7
měsíců

230.000
Kč

10.6.
–
31.12.
2022

služba v obecném
hospodářském
zájmu

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Zakoupení
osvětlovacího pultu
ETC ION XE 20
Zakoupení
osvětlovacího pultu
ETC ION XE 20 do
hlavního sálu Naivního
divadla Liberec včetně
dotykového monitoru.

Moskevská
32/18,
Liberec

00083178

*osvětlovací
pult – 1 ks

400.000
Kč

10.6.
–
31.12.
2022

služba v obecném
hospodářském zájmu

Divadlo F.
X. Šaldy
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Podpora českých
divadel pro rok 2022
Podpora divadelní
činnosti třísložkového
divadla v oblasti tvorby
a uvádění inscenací
opery, činohry, baletu,
muzikálu a
symfonických koncertů
(od 10 6. do 31. 12.
2022).

Zhořelecká
344,
Liberec

00083143

*divadelní
činnost – 1
rok

1.470.000
Kč

10.6.
–
31.12.
2022

služba v obecném
hospodářském zájmu
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de minimis

Veřejná
podpora

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

Rozhodujíc
í závazné
výstupy
projektu

Dotace v
maximální
výši (Kč)

2.

leden - květen 2022“ ve výši 300.000 Kč a specifický ukazatel „Naivní divadlo Liberec
– Podpora divadelní činnosti červen – prosinec 2022“ ve výši 230.000 Kč,
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální kultury níže
uvedeným žadatelům:

Nákup projektoru
Nákup projektoru s
objektivem do Šaldova
divadla na projekci při
divadelních
představeních.

Divadlo F.
X. Šaldy
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Výměna sedadel v
Šaldově divadle - II.
etapa, nákup
hudebního nástroje,
úprava vstupu do
Malého divadla
Bude provedena
výměna sedadel v ŠD
na II. a III. balkoně
včetně stavebních
úprav - výměna
podlahové krytiny.
Úpravy vstupu do
Malého divadla včetně
venkovního nábytku.
Nákup hudebního
nástroje pro orchestr
DFXŠ.

3.

Zhořelecká
344,
Liberec

Zhořelecká
344,
Liberec

00083143

*nákup
projektoru
s objektivem
– 1 kus

790.000
Kč

1.2. –
31.8.
2022

de minimis

Divadlo F.
X. Šaldy
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

00083143

*výměna
sedadel
v Šaldově
divadle – 175
sedadel
*úprava
vstupu do
Malého
divadla –
venkovní
úpravy
*nákup
hudebního
nástroje – 1
ks

3.810.000
Kč

10.6.
–
31.12.
2022

služba v obecném hospodářském zájmu
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se Smlouvou o poskytnutí
a)

b)

c)

d)

e)

účelové neinvestiční dotace č. OLP/1142/2022 na projekt „Prezentace představení
ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.HAF! na festivalu SAMPO Helsinky Finsko“ mezi Libereckým
krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem
Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
účelové neinvestiční dotace č. OLP/1214/2022 na projekt „Podpora divadelní činnosti
v roce 2022 leden - květen“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec,
příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
účelové neinvestiční dotace č. OLP/2325/2022 na projekt „Podpora divadelní činnosti
v roce 2022 červen - prosinec“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec,
příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
účelové investiční dotace č. OLP/1216/2022 na projekt „Zakoupení osvětlovacího pultu
ETC ION XE 20“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvková
organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
účelové neinvestiční dotace č. OLP/1213/2022 na projekt „Podpora českých divadel
pro rok 2022“ mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková
organizace, IČO 00083143, se sídlem Zhořelecká 344, 460 01 Liberec,

účelové investiční dotace č. OLP/1149/2022 na projekt „Nákup projektoru“
mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace,
IČO 00083143, se sídlem Zhořelecká 344, 460 01 Liberec,
g) účelové investiční dotace č. OLP/2328/2022 na projekt „Výměna sedadel v Šaldově
divadle - II. etapa, nákup hudebního nástroje, úprava vstupu do Malého divadla“
mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace,
IČO 00083143, se sídlem Zhořelecká 344, 460 01 Liberec
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/22, poskytnutí účelových dotací
f)
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a smluv o poskytnutí dotace č. OLP/1142/2022, OLP/1149/2022, OLP/1213/2022, OLP/1214/2022,
OLP/1216/2022, OLP/2325/2022 a OLP/2328/2022 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022

Sídlo

Bohemia
JazzFest,
o.p.s.
obecně
prospěšná
společnos
t

Bohemia JazzFest 2022
- 2025
Bohemia JazzFest má
za účel zdarma
zprostředkovat
posluchačům
nezapomenutelný
zážitek pomocí
propojení historické
architektury měst se
špičkovými hudebními
produkcemi v podání
těch nejlepších
hudebních hvězd jazzu,
bluesu, funku, latin a
world music.

Pařížská
203/19,
110 00
Praha 1

2.

IČO

27382354

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

* realizace
festivalu
Bohemia
JazzFest
v Liberci –
v letech 2022 2025

Veřejná
podpora

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Celková výše
dotace/rozložení
v letech v Kč

USNESENÍ č. 962/22/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury –
společnosti Bohemia JazzFest, o.p.s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím víceleté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje poskytnuté
v letech 2022 - 2025 žadateli:

400.000
2022 – 100.000
2023—100.000
2024 – 100.000
2025 – 100.000

1.1.2022
–
31.12.20
25

de
mini
mis

se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/2244/2022 na projekt „Bohemia
JazzFest 2022 - 2025“, mezi Libereckým krajem a Bohemia JazzFest, o.p.s., IČO: 27382354,
se sídlem Pařížská 203/19, Praha

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit poskytnutí víceleté dotace k rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 963/22/RK
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za rok 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, za rok 2021,
b) Zprávu o činnosti Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, za rok 2021,
c) Zprávu o činnosti Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, za rok 2021,
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d)
e)

Zprávu o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace, za rok
2021,
Zprávu o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, za rok 2021

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit zprávy o činnosti příspěvkových organizací zastupitelstvu kraje jako písemnou
informaci.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 964/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Příprava Strategie rozvoje kultury, kulturního
dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Příprava Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví
a kulturních a kreativních odvětví“ pro Liberecký kraj, a to účastníku ONplan lab, s.r.o., se sídlem
Karmelitská 379/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 03481387, za nabídkovou cenu 998.360 Kč
bez DPH, tj. 1.208.016 Kč vč. DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, čl. 2.2. VZMR LK Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána formou přímého
zadání v souladu s odst. 11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
smlouvu o dílo č. OLP/2777/2022 mezi Libereckým krajem a ONplan lab, s.r.o., se sídlem
Karmelitská 379/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 03481387
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předložení smlouvy o dílo č. OLP/2777/2022 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Liberecké kraje.
Termín: 28. 06. 2022
2.

USNESENÍ č. 965/22/RK
RO č. 180/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
– záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na tyto akce a do této výše:

žadatel

Spolek pro
obnovu
hudebního
života v

IČO/
datum nar.

14352834

sídlem/
trvale bytem

Šárecká 975/4,
160 00 Praha 6 Dejvice

název akce
My a Oni
Literárněhudební dny v
Rokytnici nad
Jizerou,
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Název
návrh fin. částky
parametru
zaštiťujícího
radního
5 000 Kč doba trvání
akce
10 000 Kč doba trvání
akce

Hodnota
parametru
3 měsíce
4 dny
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Rokytnici nad
Jizerou, z.s.

zopakování v
Jablonci nad
Jizerou

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 180/22, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši
15.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07807150000
s názvem „My a Oni“ v celkové výši 5.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07807160000
s názvem „Literárně-hudební dny v Rokytnici nad Jizerou, zopakování v Jablonci nad
Jizerou“ v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
smlouvu č. OLP/2211/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a
bydliště:
datum narození
na projekt „My a Oni“,
c)

2.

smlouvu č. OLP/2212/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Spolek pro obnovu hudebního života
v Rokytnici nad Jizerou, z. s., se sídlem Šárecká 975/4, 160 00 Praha 6, Dejvice, IČ 14352834,
na projekt „Literárně-hudební dny v Rokytnici nad Jizerou, zopakování v Jablonci nad Jizerou“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje rozpočtové
opatření č. 180/22 jako písemnou informaci,
Termín: 21. 06. 2022
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2211/2022 a č. OLP/2212/2022 k podpisu
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 168/2020.
3.

Termín: 31. 07. 2022
USNESENÍ č. 966/22/RK
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Zoo Liberec a ředitele/ředitelku Botanické
zahrady Liberec - LK
Rada kraje po projednání
odvolává
a) RNDr. Miloslava Studničku, CSc., z funkce ředitele Botanické zahrady Liberec-LK,
příspěvkové organizace, Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO: 10973605, k 31. 12. 2022,
b) MVDr. Davida Nejedla z funkce ředitele Zoo Liberec, příspěvkové organizace, Lidové sady
425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 10973583, k 31. 12. 2022,
souhlasí
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1a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Botanické zahrady Liberec-LK,
příspěvkové organizace, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO: 10973605,
1b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení,
2a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Zoo Liberec, příspěvkové organizace,
se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 10973583,
2b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení,
schvaluje
a) text ke zveřejnění výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Botanické zahrady
Liberec-LK, příspěvkové organizace, resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
text ke zveřejnění výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Zoo Liberec,
příspěvkové organizace, resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
jmenuje
a) výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Botanické zahrady
Liberec-LK, příspěvková organizace, resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
ve složení
- Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu – předsedkyně komise,
- Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
- Mgr. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje,
- Mgr. Daniel David, předseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Libereckého kraje,
- náhradník: Jaroslav Kořínek, místopředseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Libereckého kraje,
- Bc. Petr Šíla - ředitel Botanické zahrady Teplice,
- zástupce PO,
- PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch – s hlasem poradním,
b) výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Zoo Liberec,
příspěvkové organizace, resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve složení
- Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu – předsedkyně komise,
- Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
- PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajského úřadu Libereckého kraje,
- Mgr. Daniel David, předseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Libereckého kraje,
- náhradník: Jaroslav Kořínek, místopředseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Libereckého kraje,
- Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel Zoologické zahrady Olomouc,
- zástupce PO,
- Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města Liberec – s hlasem poradním
b)

a ukládá
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1.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění
a)

2.

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Botanické
zahrady Liberec-LK, příspěvkové organizace, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 10973605,

Termín: 21. 06. 2022
b) oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Zoo Liberec,
příspěvkové organizace, se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec, IČO: 10973583,
Termín: 21. 06. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat radu kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 04. 10. 2022

Adresa

Název projektu / účel
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

De minimis

IČO

Termín
realizace

Příjemce/
právní
statut

výše
Celková
dotace/rozložení
v letech v Kč

USNESENÍ č. 967/22/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti cestovního
ruchu na výstavu Křehká krása
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím víceleté účelové neinvestiční dotace v letech 2022-2025 z rozpočtu Libereckého
kraje na základě individuální žádosti tomuto příjemci:

Výstava Křehká krása
Svaz
výrobců
skla
a
bižuterie /
zájmové
sdružení
právnickýc
h osob

60253207

Palackého
41, 460 01
Jablonec
nad Nisou

/ Podpora bižuterního
průmyslu, rozvoj turistiky
v Libereckém kraji ve
spolupráci s projektem
Křišťálové
údolí
a
postupný
rozvoj
incomingové turistiky po
skončení
období
koronavirové
krize
v letech 2020-21

400.000
Realizace
výstavy
Křehká krása
v letech 2022–
2025

2022 - 100.000
2023 - 100.000
2024 - 100.000

4. 8. 2022
– 31. 12.
2025

ANO

2025 - 100.000

se smlouvou č. OLP/2308/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt realizovaný v letech 2022-2025 pod názvem „Výstava Křehká
krása“, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Svazem výrobců skla a bižuterie,
IČO: 60253207, se sídlem Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení smlouvu
č. OLP/2308/2022 o poskytnutí dotace,
b)

b)

Termín: 21. 06. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí poskytnutí víceleté
dotace výše uvedenému subjektu.
Termín: 21. 06. 2022
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USNESENÍ č. 968/22/RK
Rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy příspěvkových organizací resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočet na rok 2022 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2023 – 2024 následujících
příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
a) Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, IČ 00083194,
b) Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, IČ 00083232,
c)
d)
e)

Oblastní galerii v Liberci, příspěvkové organizaci, IČ 00083267,
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace, IČ 00360198,
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, IČ 00085804,

f)
g)

Zoo Liberec, příspěvkové organizace, IČ 10973583,
Botanické zahrady Liberec – LK, příspěvkové organizace, IČ 10973605

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, seznámit se schváleným rozpočtem na rok 2022 a rozpočtovým výhledem na roky
2023 - 2024 ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 969/22/RK
ZR-RO č. 184/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové organizace a 912 07 účelové příspěvky
– příspěvkové organizace, poskytnutí mimořádných účelových příspěvků
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 184/22, kterou se:
a) snižuje finanční rezerva alokovaná v kapitole v kapitole 913 07 – příspěvkové organizace odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 3.573.700 Kč,
b)
c)

navyšují výdaje v kapitole 912 07 – mimořádné účelové příspěvky odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu o částku 3.573.700 kč,
v kapitole 912 07 – mimořádné účelové příspěvky odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu snižuje dílčí ukazatel „Mimořádné účelové příspěvky pro PO resortu kultury –
nerozepsané“ o částku 2.400.000 Kč a zároveň zavádí nové dílčí ukazatele dle jednotlivých akcí
v úhrnné výši 5.973.700 Kč,

bere na vědomí
1. žádosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace o poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků na akce „Pořízení elektronických informačních zdrojů“,
„Pořízení telefonní ústředny“ a „NejenKNIHOVNA“,
2. žádosti Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků na akce „Motivační projekty pro rozšíření a zkvalitnění muzejních služeb“
a „Publikace k výročí 150 let muzea“,
3. žádosti Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, o poskytnutí mimořádných účelových
příspěvků na akce „Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor
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4.

a exteriéru objektu OGL“, „Oslavy 70. výročí založení OGL, Exteriérová prezentace OGL“
a „Obnova ICT technologie v OGL-Vaše priorita“,
žádosti Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace o poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků na akce „Projekty z motivačního příspěvku – neinvestice“ a „Projekty
investiční z motivačního příspěvku“,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného neinvestičního účelového příspěvku do maximální výše 600.000 Kč
Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Pořízení elektronických informačních zdrojů“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022,
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 300.000 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
2.

3.

4.

c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023,
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do maximální výše 300.000 Kč,
a to ve složení 176.000 Kč neinvestice a 124.000 Kč investice, Krajské vědecké knihovně
v Liberci, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce „Pořízení telefonní
ústředny“ s následujícími podmínkami:
a)
b)

termín realizace výdajů 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022,
zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 150.000 Kč, a to ve složení 88.000 Kč neinvestice
a 62.000 Kč investice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude uvolněna
do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného příspěvku,

c)

předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023,

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do maximální výše 1.460.000 Kč,
a to ve složení 1.152.000 Kč neinvestice a 308.000 Kč investice, Krajské vědecké knihovně
v Liberci, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce „NejenKNIHOVNA“
s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022,
b)

zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 730.000 Kč, a to ve složení 576.000 Kč neinvestice
a 154.000 Kč investice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude uvolněna
do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného příspěvku,

c)

předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023,

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do maximální výše 421.000 Kč,
a to ve složení 264.990 Kč neinvestice a 156.010 Kč investice, Severočeskému muzeu
v Liberci, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce „Motivační projekty
pro rozšíření a zkvalitnění muzejních služeb“ s následujícími podmínkami:
a)
b)

termín realizace výdajů 1. 4. 2022 – 30. 6. 2023,
zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 210.500 Kč, a to ve složení 132.495 Kč neinvestice
a 78.005 Kč investice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude uvolněna
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c)
5.

d) předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2023,
o poskytnutí mimořádného neinvestičního účelového příspěvku v maximální výši 250.000 Kč
Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Publikace k výročí 150 let muzea“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 6. 2022 – 31. 12. 2023,
b)

c)
6.

c)

8.

zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 125.000 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
předložení průběžného vyúčtování do 10. 1. 2023,

d) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2024,
o poskytnutí mimořádného investičního účelového příspěvku v maximální výši 535.000 Kč
Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce „Změna
technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor a exteriéru objektu OGL“ s následujícími
podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022,
b)

7.

do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného příspěvku,
předložení průběžného vyúčtování do 10. 1. 2023,

zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 267.500 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
předložení závěrečného vyúčtování akce do 10. 1. 2023,

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku v maximální výši 300.000 Kč, a to ve členění
195.000 Kč neinvestice a 105.000 Kč investice, Oblastní galerii Liberec, příspěvkové
organizaci, na výdaje spojené s realizací akce „Obnova ICT technologie v OGL -Vaše priorita“
s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022,
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 150.000 Kč, a to ve složení 97.500 Kč neinvestice
a 52.500 Kč investice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude uvolněna
do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného příspěvku,
c) předložení závěrečného vyúčtování akce do 10. 1. 2023,
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku v maximální výši 652.000 Kč, a to ve členění
482.000 Kč neinvestice a 170.000 Kč investice, Oblastní galerii Liberec, příspěvkové
organizaci, na výdaje spojené s realizací akce „Oslavy 70. výročí založení OGL, Exteriérová
prezentace OGL“ s následujícími podmínkami:
a)
b)

termín realizace výdajů 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022,
zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 326.000 Kč, a to ve složení 241.000 Kč neinvestice
a 85.000 Kč neinvestice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude
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c)
9.

uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného příspěvku,
předložení závěrečného vyúčtování akce do 10. 1. 2023,

o poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku v maximální výši 780.500 Kč Muzeu
Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce „Projekty
z motivačního příspěvku – neinvestiční“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022,
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 390.250 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,

c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023,
10. o poskytnutí mimořádného investičního příspěvku v maximální výši 675.200 Kč Muzeu
Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce „Projekty
investiční z motivačního příspěvku“ s následujícími podmínkami:
a)
b)

c)

termín realizace výdajů 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022,
zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 337.600 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku,
předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023,

a to za předpokladu schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 184/22 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/2022 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
2) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o přijatém usnesení rady kraje příspěvkové organizace
o usnesení rady kraje.
Termín: 15. 07. 2022
USNESENÍ č. 970/22/RK
ZR–RO č. 183/22 - 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. 183/22, 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)
b)

snižuje se specifický ukazatel „Obnova kulturních památek – nespecifikované rezervy“
o částku 1.200.000 Kč,
zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí navržených k individuální podpoře
ve výši 1.200.000 Kč,
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2.

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

Název
forma

příjemce/právní Obec Sloup v Čechách/obec

IČ

00525677

Sídlo

Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Název projektu:

Statické zajištění trhlin a přezdění narušených
částí Kaple sv. Jana Nepomuckého

Účel projektu:

Statické zajištění kaple a přezdění narušených částí,
aby v následujících letech mohlo být pokračováno v
opravě oken, dveří a nové fasády.

Rozhodující
závazné Statické zajištění trhlin a přezdění narušených částí
výstupy projektu:
Kaple sv. Jana Nepomuckého 1 komplet
Dotace ve výši v Kč:

700.000,-

Termín realizace:

1. 6. 2022 – 30. 11. 2022

De minimis:

NE

3.

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

Název příjemce/ právní Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou /
forma:
pobočný spolek
IČ

60252260

Sídlo:

Fügnerova 1054/5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Název projektu:

Obnova zábradlí, podlah a schodišť sokolovny
v Jablonci nad Nisou, II. etapa

Účel projektu:

Zachování a obnova nemovité kulturní památky.

Rozhodující
závazné Obnova dřevěného zábradlí na galerii Velkého sálu
výstupy projektu:
1 soubor
Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Termín realizace:

3. 1. 2022 – 30. 6. 2023

De minimis:

ANO

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,
4.

Termín: 21. 06. 2022
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b)

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.
Termín: 21. 06. 2022

USNESENÍ č. 971/22/RK
Poskytnutí finančního daru vítězi soutěže Památka roku 2021 Libereckého kraje z kapitoly 917
07 - Transfery
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. že vítězem soutěže Památka roku 2021 Libereckého kraje je obnova vnějšího pláště školy
č. p. 288 v Komenského ulici v Jilemnici realizovaná v letech 2005-2021 Městem Jilemnice,
s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000 Kč Městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo
náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 002 75 808, za vítězství v soutěži Památka roku 2021
Libereckého kraje,
3. s darovací smlouvou č. OLP/2374/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem jako dárcem
a obdarovaným Městem Jilemnice, o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit materiál o výsledku soutěže Památka roku 2021 Libereckého kraje zastupitelstvu
kraje k projednání.
Termín: 21. 06. 2022
2.

USNESENÍ č. 972/22/RK
Dodatek č. 2 k OLP/1617/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, Program 7.2
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – CITOS ČR s.r.o., IČO 26451557, se sídlem Volyňská 1190/3a, 100 00 Praha
10 - Vršovice, o změnu termínu realizace projektu „Obnova fasády na domě č. p. 100, Nový Bor“ na
jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura,
památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 235/21/ZK ze dne
25. 5. 2021,
souhlasí
s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. OLP/1617/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Obnova fasády na domě č. p. 100, Nový
Bor“, uzavřené dne 2. 8. 2021 mezi CITOS ČR s.r.o., a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna závazných parametrů projektu z hodnoty 292,50 m2 fasády na hodnotu 228 m2 fasády, dále
změna termínu realizace projektu z 31. 8. 2022 na 30. 11. 2022 a změna termínu pro podání
závěrečného vyúčtování z 30. 9. 2022 na 19. 1. 2023
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu termínu realizace projektu a změnu termínu závěrečného vyúčtování projektu
včetně dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/1617/2021 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
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Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 973/22/RK
ZR–RO č. 182/22 - změna v kapitole 926 07 - poskytnutí účelových dotací v rámci programu
7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 182/22, kterým se v kapitole 926 07 - Dotační
fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, mění specifické ukazatele
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury
– karavanová stání“ o částku 800.000 Kč,
b)

1.

2.

3.

Obec
Bedřichov
/ obec

Název
Sídlo/bydliště
projektu
účel projektu

Karavanové stání
Bedřichov/Vybudo Č. p. 218,
vání karavanového Bedřichov 468
stání v obci
12
Bedřichov.

De minimis

Příjemce
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

č.

Rozhodu
jící
závazné
IČ/nar.
výstupy
projektu

Termín realizace
projektu

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, v úhrnném
objemu 800.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:
Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

2.

zavádí se nové specifické ukazatele v dotačním programu „7.10 Rozvoj doprovodné
turistické infrastruktury – karavanová stání“ v celkovém objemu 800.000 Kč,

Karavan
1. 1. 2022
00525511 ová stání 66.67 400 000 – 31. 12. ANO
– 4 ks
2023

Karavanová stání
„Homole“,
Poniklá/Vybudová
ní karavanových
stání s pořízením
servisní
technologie pro
Počet
obytná vozidla pro
karavano
11. 1.
Obec Poniklá potřeby
Č. p. 65, Poniká
00276006 vých
57.38 400 000 2022 – 31. ANO
/ obec
návštěvníků areálu 512 42
stání – 5
12. 2023
Homole tak, aby
ks
došlo ke zvýšení
návštěvnosti
areálu, rozšíření
turistické nabídky
a služeb v oblasti
turistické
infrastruktury.

se smlouvou č. OLP/2314/22 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Bedřichov,
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se smlouvou č. OLP/2315/22 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Poniklá
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 182/22,
4.

b)

c)

Termín: 21. 06. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení smlouvy
č. OLP/2314/22 a č. OLP/2315/22 o poskytnutí dotace,
Termín: 21. 06. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí poskytnutí dotací
výše uvedeným subjektům.
Termín: 21. 06. 2022

USNESENÍ č. 974/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 40.000 Kč od dárce Nadace Preciosa, se sídlem Opletalova
3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 60254092, ve prospěch Krajské vědecké knihovny
v Liberci, příspěvkové organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1, IČO: 00083194, na vydání interaktivní webové prezentace tzv. znakoknihy, konkrétně
bude vydán 4. díl Starých pověstí českých
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
o usnesení rady kraje.
Termín: 28. 06. 2022
USNESENÍ č. 975/22/RK
Odměny ředitelů příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za 1. pololetí 2022
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu ředitelům příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za
1. pololetí 2022
1. PhDr. Daně Petrýdesové, ředitelce Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
2.
3.

Mgr. Pavlu Hlubučkovi, MBA, řediteli Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
se sídlem Masarykova 723/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
Mgr. Jiřímu Křížkovi, řediteli Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec 1,
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4.
5.

PhDr. Janu Prostředníkovi, Ph.D., řediteli Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov,
Ing. Zdeňku Vitáčkovi, řediteli Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové
organizace, se sídlem náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa,

RNDr. Miloslavu Studničkovi, řediteli Botanické zahrady Liberec-LK, příspěvkové organizace,
se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
7. MVDr. Davidu Nejedlovi, řediteli Zoo Liberec, příspěvkové organizace, se sídlem Lidové sady
425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení rady kraje ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 28. 06. 2022
6.

USNESENÍ č. 976/22/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o ukončení realizace projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“
– SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.
a ukládá
a) Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit dodržení podmínek udržitelnosti vyplývajících z Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k danému projektu,
b)

Termín: 06. 05. 2027
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zprávu o ukončení
realizace projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS
Jablonec nad Nisou, p. o., zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
Termín: 21. 06. 2022

USNESENÍ č. 977/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – 6 projektů v oblasti silniční infrastruktury
a 2 projekty v oblasti kultury
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké
nad Jizerou“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí
932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým došlo k prodloužení realizace projektu
z původního termínu 30. 4. 2022 nově na 31. 7. 2022 z důvodu prodloužení aktivit spojených
s možností uhradit fakturu za činnost TDI,
2) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
- Horní Hanychov, 1. etapa“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění rozložení
financování v letech z důvodu prodloužení realizace projektu z původního termínu 30. 6. 2023
nově na termín 24. 10. 2023,
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3)

4)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
- Horní Hanychov, 2. etapa“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým dochází k prodloužení
realizace projektu z původního termínu 31. 1. 2022 nově na 30. 6. 2022 z důvodu prodloužení
aktivit spojených s možností uhradit fakturu za činnost TDI,
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice III/2904 Oldřichov
(vč. humanizace)“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým dochází k prodloužení realizace projektu
z původního termínu 31. 12. 2021 nově na 31. 5. 2022 z důvodu prodloužení aktivit spojených
s možností uhradit fakturu za činnost TDI,

5)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice II/268 Mimoň - hranice
Libereckého kraje“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění rozložení financování v letech
z důvodu úpravy finančního plánu čtvrté etapy dle skutečnosti,

6)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice Doksy - Dubá“, vydaným
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,
IČ 66002222, kterým dochází k prodloužení realizace projektu z původního termínu
28. 2. 2022 nově na 31. 7. 2022 z důvodu prodloužení aktivit spojených s možností uhradit
fakturu za činnost TDI,
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Modernizace hlavní budovy
Severočeského muzea v Liberci – 3. etapa“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, kterým se mění čerpání
finančních prostředků v jednotlivých etapách,

7)

8)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Záchrana pokladů z depozitářů
Severočeského muzea v Liberci“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, kterým se mění čerpání finančních
prostředků v jednotlivých etapách

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektů v souladu
s příslušnou změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 978/22/RK
Objednávky na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování žádostí
do IROP II. – SC 3.1 Dopravní infrastruktura a SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) objednávku č. OBJ/385/2022, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec,
IČO: 48267210;
2) objednávku č. OBJ/575/2022, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec,
IČO: 48267210
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 979/22/RK
Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova
– obce Světlá pod Ještědem
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Světlá pod Ještědem o změnu parametru v projektu „Souvislá oprava místních
komunikací 22c, 25c, 19d, 12c, 16c, 17c“,
mění
část usnesení č. 676/22/RK ze dne 19. 4. 2022 v části parametr projektu „Souvislá oprava místních
komunikací 22c, 25c, 19d, 12c, 16c, 17c“ příjemce obec Světlá pod Ještědem, Hodky č.p.48, 463 43
Světlá pod Ještědem, IČ 00263192, z původního parametru - oprava komunikace 5.500 m2, na nový
parametr- oprava komunikace 3.500 m2
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 980/22/RK
Delegace zástupce Libereckého kraje na zasedání Valného shromáždění Evropského sdružení
pro územní spolupráci NOVUM, spol. s r. o.
Rada kraje po projednání
deleguje
Mgr. Jiřího Ulvra, člena Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, jako zástupce Libereckého kraje
na zasedání Valného shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.,
které se uskuteční dne 15. června 2022 v 10.00 hodin v Huti Julia – budova Krystalium, Piechowice
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zastupovat Liberecký kraj
na Valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o., dne
15. června 2022 v 10.00 hodin v Huti Julia – budova Krystalium, Piechowice a hlasovat v souladu
s navrženými usneseními.
Termín: 15. 06. 2022
USNESENÍ č. 981/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV a příručka
pro hodnocení žádostí a administraci smluv
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_001/0000012 k projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji IV“ vydaného dne 17. 5. 2022 Ministerstvem životního prostředí, se sídlem
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2)

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, na základě kterého bude Liberecký kraj
čerpat dotaci z 1. výzvy „Programu Životního prostředí 2021 – 2027“ do výše 116.100.000 Kč,
Příručku pro hodnocení projektových žádostí a administraci smluv dílčích projektů Programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup při hodnocení
projektových žádostí a administraci smluv o poskytnutí kotlíkové dotace v souladu s touto příručkou.
Termín: 31. 12. 2025
USNESENÍ č. 982/22/RK
RO č. 197/22 - úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí dotace
a změny rozhodnutí z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 197/22, 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 340.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
v úhrnné výši 227.500 Kč na základě odstoupení dvou příjemců od realizace projektu,
2)

3)

snížením nerozepsaných rezerv o částku 112.500 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“,
zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů ve výši 340.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 340.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2203

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

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

2205
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

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

2206

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
2) změnu v osobě žadatele zařazeného v zásobníku projektů na základě usnesení
č. 737/21/RK ze dne 4. 5. 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

3)

2240

Kondenzační kotel na zemní plyn
69000 Kč
75 %
24.02.2021 - 24.08.2022

změnu zdroje vytápění u žadatele zařazeného v zásobníku projektů na základě usnesení
č. 737/21/RK ze dne 4. 5. 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:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

2242

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

4)

změnu zdroje vytápění a podílu na celkových výdajích u žadatele zařazeného v zásobníku
projektů na základě usnesení č. 737/21/RK ze dne 4. 5. 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:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2262

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
102500 Kč
80 %
01.03.2021 - 29.08.2022

a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvy o poskytnutí dotace z programu,
Termín: 30. 07. 2022
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 197/22 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 983/22/RK
RO č. 198/22 - zapojení očekávané zálohy projektu KD III – NZÚ, úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu KD v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ s registračním číslem SFZP 094823/2020, na základě, kterého bude Liberecký kraj
čerpat finanční prostředky z 1. výzvy Ministerstva životního prostředí z podprogramu Nová
zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření do výše 65.493.172 Kč,
II. rozpočtové opatření č. 198/22, kterým se:
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 10.010.066 Kč, a to z titulu očekávané
zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“ s registračním
číslem SFZP 094823/2020
2)

a)

navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů na projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“ o částku 10.010.066 Kč, a to tak, že:
se snižují vybrané dílčí ukazatele v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
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b)

III – NZÚ“ v úhrnné výši 82.050 Kč, na základě odstoupení jednoho příjemce od realizace
projektu a zbylých prostředků z vyúčtování již zrealizovaného jednoho projektu,
se snižuje výše nerozepsaných rezerv o částku 123.384 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“,

se zavádějí nové dílčí ukazatele pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 10.215.500 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 10.215.500
Kč níže uvedeným žadatelům,
c)

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

2208

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

2209

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

2210

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2213

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
21.02.2021 - 21.08.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2214

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

2217

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

2218

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

2219

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
22.02.2021 - 22.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2221

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

2223

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

2225

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

2226

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.02.2021 - 22.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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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

2228

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

2230

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
82500 Kč
75 %
24.02.2021 - 24.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2234

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

2235

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2236

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
104000 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022
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Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2238

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

2239

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

2240

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

2241

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
24.02.2021 - 24.08.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
69000 Kč
75 %
24.02.2021 - 24.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2242

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

2246

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

2249

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

2250

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
24.02.2021 - 24.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
25.02.2021 - 25.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.02.2021 - 26.08.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.02.2021 - 26.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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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

2251

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

2252

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

2253

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

2256

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

2257

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
26.02.2021 - 26.08.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
26.02.2021 - 26.08.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
26.02.2021 - 26.08.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
27.02.2021 - 27.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
27.02.2021 - 27.08.2022

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

2259

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

2260

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

2262

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

2263

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.02.2021 - 28.08.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
28.02.2021 - 28.08.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
102500 Kč
80 %
01.03.2021 - 29.08.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
01.03.2021 - 29.08.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2264

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
01.03.2021 - 29.08.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2265

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

2270

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

2272

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

2273

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.03.2021 - 30.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.03.2021 - 01.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
04.03.2021 - 01.09.2022
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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

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
05.03.2021 - 02.09.2022

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

2274

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

2276

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2278

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
05.03.2021 - 02.09.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
06.03.2021 - 03.09.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
08.03.2021 - 05.09.2022

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

2284

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

09.03.2021 - 06.09.2022

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

2285

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

2286

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

2289

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

2290

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
10.03.2021 - 07.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
10.03.2021 - 07.09.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
11.03.2021 - 08.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.03.2021 - 08.09.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2291

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.03.2021 - 09.09.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2294

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

2296

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

2297

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2298

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
13.03.2021 - 10.09.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
14.03.2021 - 11.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
14.03.2021 - 11.09.2022

Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
15.03.2021 - 12.09.2022

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

2299

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

2300

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

2301

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

2302

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
15.03.2021 - 12.09.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
15.03.2021 - 12.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
15.03.2021 - 12.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
15.03.2021 - 12.09.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2305

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

2307

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

2308

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2309

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
16.03.2021 - 13.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
17.03.2021 - 14.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
17.03.2021 - 14.09.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
18.03.2021 - 15.09.2022

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

2310
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
18.03.2021 - 15.09.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2311

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

2312

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.03.2021 - 16.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.03.2021 - 16.09.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2314

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2317

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.03.2021 - 18.09.2022

Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
22.03.2021 - 19.09.2022

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

2318

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

2319

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

2320

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.03.2021 - 19.09.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
22.03.2021 - 19.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.03.2021 - 19.09.2022

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

2322

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
23.03.2021 - 20.09.2022

90

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 6. 2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2323

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

2324

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

2325

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

2326

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
23.03.2021 - 20.09.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
23.03.2021 - 20.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
23.03.2021 - 20.09.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022
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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

2327

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

2328

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

2329

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

2331

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

2332

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
24.03.2021 - 21.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %

92

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 6. 2022
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

24.03.2021 - 21.09.2022

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

2333

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

2334

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

2335

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

2336

Kondenzační kotel na zemní plyn
75000 Kč
75 %
25.03.2021 - 22.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.03.2021 - 22.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.03.2021 - 22.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.03.2021 - 23.09.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2337

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.03.2021 - 24.09.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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

2339

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

2342

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

2344

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2347

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
28.03.2021 - 25.09.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
90000 Kč
75 %
28.03.2021 - 25.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.03.2021 - 26.09.2022

Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
29.03.2021 - 26.09.2022

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

2348

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
29.03.2021 - 26.09.2022

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 rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III,
Termín: 19. 08. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 198/22
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 984/22/RK
ZR-RO č. 189/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu 2.6 Podpora místní Agendy 21
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s navýšením alokace v rámci vyhlášeného programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21, který byl
schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č. 73/22/ZK ze dne 22.2.2022 z původní částky
600.000 Kč na konečnou výši 690.230 Kč,
2.

a)
b)

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 189/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů v úhrnné výši 716.417 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 ve výši
716.417 Kč,
navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.6 – Podpora
místní Agendy 21 ve výši 690.230 Kč,
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c)
3.

navýšením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel ve výši 26.187 Kč,
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v úhrnné výši
690.230 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
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
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)

1
00275905
Město Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou
Lomnice nad Popelkou - místo, kde se dobře žije 2022/2023
Pořádáním akcí a kampaní podporovat zdraví, zdravý životní styl obyvatel a
jejich zapojení do rozvoje města (Ukliďme Česko, Den zdraví, 10 000 kroků pro
zdraví, Fórum ZM a MA21).
akce - kpl - 4
50.000

50

25.000
1.4.2022 - 30.6.2023

2
27011721
MAS Achát z.s., Jenišovice
Putování za studánkami na území MAS Achát
Účelem projektu je zapojit dobrovolníky různého věku do péče o vodní zdroje
(studánky). Využít jejich potenciál a provádět dlouhodoubou údržbu. Projekt
bude doplněn o odbornou besedu na téma související se zaměřením projektu a
závěrečnou exkurzi.
Mapování studánek - ks - 1; Beseda - hod. - 3; Revitalizace studánek - ks - 5;
Exkurze - ks - 1; Občerstení pro účastníky - účastníci - 100
80.000

68,75

55.000
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Termín
realizace
projektu

1.5.2022 - 30.6.2023

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

3

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

00672050
Obec Hlavice, Hlavice
ZA HLAVICKO KRÁSNĚJŠÍ
Hlavním cílem je zapojení, spojení, stmelení občanů do péče o společná místa
v obci, omezení odhazování odpadků, uvědomění si, snížení spotřeby
jednorázových plastů i snížení odpadu vůbec. Projekt jde v duchu myšlenky
akcí Den Země a Ukliďme Česko.
občerstvení - osoba - 50; odpadové pytle - ks - 35; pracovní rukavice - ks - 15;
propagační předměty - ks - 50; vratné kelímky - ks - 1000; ošetření stromů - ks 10
62.500

70

43.750
1.4.2022 - 30.6.2023

4
00276227
Město Turnov, Turnov
Zdravé město
Podpora aktivit směřujících k participaci veřejnosti formou setkávání, el.
nástrojů, kampaní, spolupráce s NNO, participativního rozpočtu, spolupráce na
tvorbě strategických dokumentů obce.
Vzdělávací činnost Parlamentu mládeže - akce - 1; Zavádění zdravého
životního stylu mládeže - kampaň - 2; Podpora zdravého životního stylu kampaň - 1; Mladá redakceTurnova - příspěvky - počet - 10; Munipolis (mobilní
rozhlas) - týdennní zpravodajství - počet - 40; Participativní rozpočet Tvoříme
Turnov - hlasování veřejnosti - vyhlášení - 1; Setkání starosty s občany hybridně - akce - 6; Přenos ze zasedání zastupitelstva - přenos - 10; Osvětové
kampaně k udržitelnému rozvoji - akce - 5
235.000

29,79
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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
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

70.000
1.7.2022 - 30.6.2023

5
25405080
MCU KOLOSEUM, o.p.s., Liberec
SVĚTOVÝ DEN SRDCE 2022 - IV. ročník
Osvětová kampaň SVĚTOVÝ DEN SRDCE 2022, která se slaví po celém světě,
cílem je sjednocení lidí v boji proti kardiovaskulárním onemocněním. Realizace
na téma první pomoc, zdravý životní styl, moderní kardiologie pod heslem
Poznej své srdce!
Uspořádání celodenní osvětové akce Světový den srdce 2022 pro širokou
veřejnost VSTUP ZDARMA - den - 1; Doprovodné aktivity pochod, běh, měření
tlaku, program VZP - ks - 4; Přednášky v rámci podpůrných aktivit kampaně hod. - 12
102.500

68,30

70.000
19.4.2022 - 30.11.2022

6
70229724
Mikroregion Podkozákovsko, Koberovy
Bezpečně v obcích Mikroregionu Podkozákovsko
Účelem projektu je prohloubení znalostí občanů a zastupitelů obcí Mikroregionu
Podkozákovsko v oblasti bezpečnosti a MA21. Akce projektu budou zaměřeny
na Dny bez úrazu. Propojení NNO, veřejného a soukromého sektoru i
dobrovolníků.
beseda - počet - 4; exkurze - ks - 1
100.000

70

98

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 6. 2022
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

70.000

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

7

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

8

Účel
projektu

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

1.4.2022 - 30.6.2023

00854859
Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou, příspěvková
organizace, Lomnice nad Popelkou
Město, kde se dobře žije.
Popularizace a propagace udržitelného rozvoje a jeho praktická realizace v
našem městě. Zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.
akce - počet - 3
70.000

47,15

33.000
2.5.2022 - 30.6.2023

26672472
Sdružení TULIPAN, z.s., Liberec

Poznej sebe sama s TULIPANem 2022
Účelem projektu je přispět k osobnostnímu rozvoji žáků a snižovat tak výskyt
rizikového chování. Součástí jsou osvětové a destigmatizační aktivity v oblasti
duševních onemocnění, zavádění zdravého živ. stylu a orientace v dostupnosti
pomoci.
realizované programy (1 program = 3 lekce) - počet programů - 5; služba
doprovázení osob - počet podpořených osob - 10; služba studentských
důvěrníků - počet podpořených osob - 10; minimální počet zapojených škol počet škol - 2; minimální počet zapojených žáků/studentů - počet osob - 60
69.700

69,56

48.480
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Termín
realizace
projektu

1.8.2022 - 30.6.2023

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

9

Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
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

00275808
Město Jilemnice, Jilemnice
Poradna zdraví a Evropský týden mobility v Jilemnici
Projekt je zaměřen na uspořádání osvětové kampaně v Jilemnici na podporu
udržitelných forem dopravy a na zdravý životní styl, kdy lze na základě
vyšetření, pohovorů, testů eliminovat či snížit zjištěná rizika u každého jedince.
Kampaň Evropský týden mobility - počet - 1; Poradna zdraví v DPS v rámci
Senior pointu - počet návštěv - 9
131.000

53,44

70.000
1.4.2022 - 30.6.2023

10
00263168
Obec Rynoltice, Rynoltice
Rynoltice - Máme to ve vlastních rukách III.
Účelem celého projektu je především osvětou a motivací dál mezi občany
rozšiřovat povědomí o tom, proč třídit odpady, jak může být znovu využit vše s
největším ohledem na ochranu životního prostředí.
Ukliďme Česko - akce - 1
100.000

70

70.000
1.4.2022 - 30.6.2023
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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
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
Poř.
číslo
IČO

11
00276006
Obec Poniklá, Poniklá
Obecní uši dokořán II.
Uspořádání diskuzního setkání o všech dobrých nápadech, které pohnou obcí
kupředu aneb sousedská debata nad ponikelskými, přívlackými, novoveskými,
jilemskými a zabylskými radostmi i strastmi.
Diskuzní setkání s veřejností - počet - 1; Jednání pracovní skupiny - počet - 5
100.000

70

70.000
1.4.2022 - 30.6.2023

12
04450515
Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Libereckého kraje, p.s.,
Liberec
Nikdo by neměl být sám
Účelem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro aktivní život seniorů. Vytvoření
příznivého prostředí pro jejich kvalitní stáří se zaměřením na mezigenerační
setkávání, poradenskou službu propojení seniorských aktivit v rámci
Libereckého kraje.
akce - počet - 3
50.000

60

30.000
1.4.2022 - 30.6.2023

13
46744959
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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

Obec Jeřmanice, Jeřmanice
Udržitelný rozvoj obce Jeřmanice
Účelem projektu jsou dvě besedy na téma udržitelného rozvoje obce a dále
aktualizace Programu rozvoje obce. Obec má tento strategický rozvojový
dokument zpracovaný na období 2017-2022, je nutné, aby na sebe oba
dokumenty plynule navazovaly.
Beseda udržitelný rozvoj - ks - 1; Setkání občanů 60+ - ks - 1; Aktualizace PRO
- ks - 1; Dotazníkové šetření - ks - 1; Projednání PRO - ks – 1
70.900

49,37

35.000
1.4.2022 - 31.12.2022

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.6 Podpora místní Agendy 21, 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. 189/22 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2. 6 Podpora místní Agendy 21 ke schválení.
4.

2.

Termín: 21. 06. 2022
Poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
Termín: 21. 06. 2022

USNESENÍ č. 985/22/RK
ZR-RO č. 190/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s navýšením alokace v rámci vyhlášeného programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel, který byl schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č. 74/22/ZK
ze dne 22.2.2022 z původní částky 1.400.000 Kč na konečnou výši 1.544.748,63 Kč,
2. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 190/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů v úhrnné výši 1.544.748,63 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
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a)
b)
3.

snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel ve výši 1.544.748,63 Kč
navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.544.748,63 Kč,
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel v úhrnné výši 1.544.748,63 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
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
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

1
61532371
Bedřich Svoboda, Nové Město pod Smrkem
Včelí produkty - zvýšení soběstačnosti při propagaci a osvětové činnosti
Projekt se zaměřuje na soběstačnou propagaci existence, činnosti a produkce
včelí farmy, kterou provozuji. Bude vytvořeno pracoviště pro tisk etiket,
propagačních materiálů, vizitek , letáčků, plakátů.
Barevná inkoustová tiskárna - ks - 1; Notebook - ks - 1; Papír do tiskárny balení - 10; Papír do tiskárny - role - ks - 2
72.000

69,45

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

2
88091074
Pavla Petrnoušková, Raspenava
Střípky regionu IX.
Projekt plynule navazuje na nabídku produktu Krasohrátky rozšířením o další
druhy. S tím souvisí jejich prezentace a účast na propagačních akcích,a to i za
hranicemi regionu.Uvedené skutečnosti vedou k rozvoji a udržení firmy v
krizové době.
Prezentace na propagačních akcích - ks - 5; Poplatek správci značky, webu,
domény - ks - 3; Materiál na workshopy - soubor - 1; Pořízení strojů, nástrojů a
vybavení - soubor - 1; Produktové samolepky s logem - ks - 3000
167.000

29,95

103

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 6. 2022
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

50.000

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

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

1.7.2022 – 30.6.2023

66314810
Bohdana Vydrová, Nový Bor
Zahájení provozu e-shopu
Rozjezd e-shopu
počítač - ks - 1; vytvoření e-shopu - ks - 1; správa webových stránek - ks - 1
75.000

66,67

50.000
1.7.2022 - 30.6.2023

16692764
Pavel Vydra, Nový Bor
Nákup brusných kotoučů
Nákup nových brusných kotoučů náhradou za stávající opotřebované
sada brusných kotoučů - sd - 1
75.000

66,67

50.000
1.10.2022 - 30.6.2023

104

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 6. 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

5

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

6

Účel
projektu

Parametry
projektu

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

13237691
Petr Šťastný, Turnov
Pořízení brusných kotoučů
Nákup nových brusných kotoučů, účast na výstavách
sada brusných kotoučů - ks - 1; účast na výstavě - ks - 1
75.000

66,67

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

24736261
Biofarma Pod Hájkem s.r.o., Horní Branná
Krkonošské hovězí speciality
V rámci projektu bychom rádi zvýšili odbyt naší malofaremní produkce hovězích
výrobků. V r.2019 jsme zahájili provoz vlastní malofaremní porážky a následně
jsme produkci masa rozšířili o zpracování masa - tedy výrobu krkonošských
hovězích specialit.
úhrada poplatku správci značky Krkonoše originální produkt - ks - 1; náklady na
nezbytné atesty a zkoušky - veterinární rozbory a certifikace ekologického
zemědělství - ks - 12; pořízení etiket s logem Krkonoše originální produkt - ks 3000; aktualizace a provoz e-shopu a internetových stránek - ks - 1; pořízení
drobného dlouhodobého majetku - nákup kompletního setu - markýzy s
příslušenstvím k chladícímu automobilu, abychom ho mohli používat jako
pojízdný prodení stánek na místních trzích - ks - 1
100.000

50

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023
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realizace
projektu

7

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

8

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

13167812
Jan Hradecký, Libštát
Podpora reg.výrobce českého česneku z Podkrkonoší a oveček z Bělé
Pořízení ovčích krmišť se střechou+ mobilního manipulačního systému+ oprava
plotu spočívající ve výměně 200 ks kůlů a 600m pletiva.
ovčí krmiště se střechou - ks - 2; mobilní manipulační systém - ks - 1; pletivo - m
- 600; dubové kůly - ks - 200
100.000

50

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

05625700
Bio Verich s.r.o., Turnov
Podpora výroby regionálních bio potravin a bio zemědělství v regionu
Tento projekt je určen ke zvýšení dostupnosti bio výrobků vyrobených z
regionálních surovin a k označování těchto výrobků regionální značkou.
Realizace projektu výrazně zvýší efektivitu a kvalitu produkce.
příslušenství k zařízení VARI - ks - 4; etikety s regionální značkou - ks - 20000;
laboratorní rozbory - služba - 1; KEZ - kontrola - 2; přepravky na ovoce - ks 120
65.800

70

46.060
1.7.2022 - 30.6.2023

9
87446529
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Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
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Jaroslava Lajčiaková Novotná, Nový Bor
Rozvoj a renovace sklářské dílny
Renovace dílny a vybavevní vzorkovny výrobků.
Pořízení osvětlení dílny a vzorkovny - ks - 5; Software pro webove stránky +
tvorba stránek - ks - 1; Nákup regálů - ks - 5; Nákup nářadí na stroje na
broušení - ks - 10; Pracovní stoly - ks - 3
70.000

70

49.000
1.7.2022 – 30.6.2023

10
74774701
Bc. Jana Krupová, DiS., Jablonec nad Nisou
Pěstování a vazba květin Jizerské kvítí na novém místě
Změna místa pěstování a vázání květin obnáší i některé nové náklady. Cílem
tohoto projektu je zvýšení povědomí o činosti Jizerského kvítí na jeho nové
adrese a také zajištění efektivního pěstování a vázání květin na nové adrese.
zahradnické náčiní - ks - 5; vybavení dílny - ks - 4; propagační materiály - ks - 4;
workshop - ks - 2
31.800

70

22.260
1.7.2022 – 30.6.2023

11
87810123
Lukáš Róka, Smržovka
Lukáš Róka - propagace
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projektu
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projektu

obnova propagačních materiálů v novém vizuálním stylu za účelem
jednoznačné identifikace výrobce
reklamní banner - kus - 2; ochranné pracovní pomůcky - kus - 3; vizitky - kus 1000; úhrada poplatku správci značky - poplatek - 1; reklamní rollup - kus - 1
22.700

70

15.890
1.7.2022 – 30.6.2023

12
66655269
Marie Prokopová, Česká Lípa
Atelier DOGALA - originální autorská pletená móda
Účelem projektu je rozšíření účasti na řemeslných trzích, propagace a zvýšení
produkce originální pletené módy z mého Atelieru DOGALA.
reklamní polep na automobil - ks - 1; reklamní cedule na budovu - ks - 1;
materiál na předváděcí akce - kg - 5; servis strojního zařízení - počet hodin - 2;
náhradní díly na strojní zařízení - ks - 4; židle - ks - 6; skládací stoly - sada - ks 1; provoz a aktualizace eshopu - počet hodin - 10; prodejní nůžkový stánek - ks
- 2; registrační poplatky na prodejní akce - ks - 10; vizitky - ks - 500
71.429

70

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

13
09784781
OutdoorKWAK s.r.o., Kunratice u Cvikova

Marketing a propagace
výroba visaček na produkty + výseková forma, výroba letáčků, polepy výloh,
vlajky se stojanem, rozšíření informací zákazníkům v našem e-shopu (časový
rezervační systém)
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výroba visaček na produkty - ks - 5000; výseková forma - ks - 1; výroba letáčků
- ks - 10000; polepy výloh - ks - 12; vlajky se stojanem - ks - 10; rozšíření
informací zákazníkům v našem e-shopu (časový rezervační systém) - ks - 1
85.000

58,83

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

14
44215801
Štěpánka Kurfiřtová, Želený Brod
Do brusírny se skříkem Stefanem - propagační materíály
Zvýšení návštěvnosti mé dílny kde se vyrábí šperky s polodrahokamy z českých
i světových nalezišť. Díky propagačním materiálům zvýšit informovanost
návštěvníků LK o mých službách a možnosti interaktivní prohlídky pro dospělé i
děti.
Tisk letáků - ks - 20000; Ačka - reklamní stojany - ks - 3; Grafika pro tisk hodina - 20; Tisk rozvrhů hodin pro školáky se skřítkem Stefanem - ks - 1500;
Tisk vysvedčení pro děti se skřítkem Stefanem - ks - 1500
58.700

70

41.090
6.7.2022 – 31.12.2022

15
42148201
Jiřina Štrynclová, Pěnčín
Sklářské dílničky
Propagace řemesla-ukazka,vyzkoušení a prodej skleněných figurek u kahanu
letáky - ks - 1000; material na předváděcí akce - soubor - 1; samolepky s logem
- ks - 1000
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projektu
Účel
projektu

Parametry
projektu

30.000

70

21.000
1.7.2022 – 30.6.2023

16
02173808
Ing. Tomáš Moravec, Český Dub
Včelí farma Smržov
Rozsah produkce a požadavky SVS nás vedly vybudování nové provozovny se
zázemím pro náš provoz zajišťujícím zpracování a skladování medu, dílnu a
prodejnu.
Účast na prodejních a prezentačních akcích - ks - 10; Roll-up - ks - 2; Čerpadlo
na med - ks - 1; Letáky a etikety - ks - 5000; Propagační polep auta - ks - 1;
Poutač prodejny - ks - 1
92.000

48,92

45.000
1.7.2022 – 30.6.2023

17
69389527
Petr Klamt, Zásada
Modernizace výroby a zařízení pro přepravu mobilní pece
Prostředky budou využity k modernizaci a konkurenceschopnosti výroby.
Projekt je návazností na další obchodní vztahy v LK s propagací sklářského
řemesla. Činnost vede k zviditelnění LK a značky Regoinální produkt Jizerské
hory.
Přívěs - ks - 1; E-shop poplatek doména - měsíců - 4; E-shop poplatek
webhosting - měsíců - 5; Poplatek správce značky - poplatek - 1; Plachta s
konstrukcí - ks - 1; Sklářské formy tvrdokov - ks - 2; Sklářské formy ocel - ks - 3;
Renovace sklářských forem (tvrdokov) - ks - 3
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realizace
projektu

77.000

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

18

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

19

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

50

38.500
1.7.2022 – 30.6.2023

27312453
PROMINENT CZ s.r.o., Brniště
Opravy výrobních strojů
Nutné opravy výrobních strojů používaných při výrobě našich produktů.
oprava výrobních strojů - ks - 3
100.000

50

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

07451326
Bc. Aneta Půhonná, Hodkovice nad Mohelkou
Rozvinutí módní značky Kreativní svět Anety Půhonné
Pořízení etiket a samolepek s logem značky, pořízení nového vybavení pro
střihání ( střihací zařízení).
Střihací zařízení - ks - 1; Pronájem plochy na trzích - ks - 10; Výbava dílny - ks 3; Údržba šicích strojů - ks - 3; Samolepky s logem regionálního výrobce - ks 2000; Etikety - ks - 2000
80.000

62,5
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
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50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

20
07834713
Levandulovna s.r.o., Raspenava

Levandulovna
Pořízení bannerů na prodejní stánek a na akce pro veřejnost. Měníme vizuál
značky, pořízení nových etiket s novou grafikou, přechod na jinou webovou
platformu a změna vizálu webu s e-shopem, jeho kompletní aktualizace.
reklamní banner s novou grafikou - ks - 3; předělání celého e-shopu na nové
platformě, nová grafika i nové fotografie výrobků - soubor - 1; nové etikety s
novou grafikou - ks - 2000; reklamní letáky s novou grafikou - ks - 1000
67.000

70

46.900
1.7.2022 – 30.6.2023

21
61307998
Miroslava Priščáková, Liberec
Propagace mýdlárny Mirčina mýdla jako regionálního výrobce
Realizací projektu dojde ke zvýšení informovanosti veřejnosti o přírodní
kosmetice. Propagaci ruční výroby mýdel jako tradičního řemesla.
Propagační letáky - Ks - 3000; vizitky - Ks - 1000; samolepící etikety s logem Ks - 2000; nájemné na propagačních akcích - Ks - 1
50.000

70

35.000

112

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 6. 2022
Termín
realizace
projektu

1.7.2022 – 30.6.2023

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
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22

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

24

09267841
Mléko Jeřmanice s.r.o., Jeřmanice
Inovace zařízení
Popora místní výroby. Inovace zařízení - pořízení nové chladící skříně a 2 ks
nerezových pracovních stolů.
Chladící skřín dvoukřídlá - Ks - 1; Pracovní nerezový stůl - Ks - 2; účast na
farmářských trzích - ks - 60
71.480

69,95

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

22901884
Papyrea, z.s., Zdislava
Ruční papírna Zdislava
Účelem projektu je další rozšíření výroby ručního papíru, osvěta a
informovanost o potenciálu téměř zaniklého tradičníhořemesla.
skartovačka na látku - ks - 1; sušička na papír “drying box” - ks - 1
77.000

64,94

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

26011603
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IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

PIVOVAR ROHOZEC, a.s., Turnov
Etikety s označením Regionální produkt Český ráj
Účelem tohoto projektu je tisk etiket na produkty Pivovaru Rohozec s
označením Regionální produkt Český ráj. Současný trend na pivním trhu klade
velký důraz vzhled etiket a to ideálně s označením lokáního výrobce.
Etikety s logem Regionální produkt Český ráj - ks - 2500000
170.000

29,42

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

25
64052923
Rautis, a.s., Poniklá
Perličkové ozdoby z Poniklé - podpora prodeje a modernizace vybavení ve
výrobě 7.
Podpora nám umožní lépe rozvíjet výrobu a prodej, díky ní se nám daří
udržovat stávající a vytvářet nová prac. místa (brigády a domácí práce) a také
zvyšovat u veřejnosti povědomí o řemesle, které bylo v prosinci 2020 zapsáno
na seznam UNESCO.
pronájem ploch na trzích - den na akci - 60; Ketlovací kleště se skřipkami - kus 5; pořízení etiket - kus - 10000
170.000

29,42

50.000
1.7.2022 – 30.6.2023

26
71691031
Soňa Růžičková, Višňová
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Název
projektu
Účel
projektu

Pořízení O-SiC desek na výpal keramiky
Nutným vybavením pece jsou prokladové desky na výpal keramiky. Ty slouží k
uložení keramiky do pece během výpalu. Ráda bych si zakoupila prokladové
desky z kvalitního materiálu O-SiC.
deska O-SiC 600x500x16 mm - ks - 10; deska O-SiC 500x480x12 mm - ks - 6;
deska O-SiC 580x370x12 mm - ks - 10
48.400

70

33.880
1.7.2022 – 28.2.2023

27
74215337
Rostislav Rakušan, Smržovka
Zjednodušení výroby prstenů na zakázku.
Vytahovačka prstenů Niessing je mimořádně praktický a inteligentní stroj. S ním
vytáhnete prsteny na požadovanou velikost s minimálním úsilím. To je
umožněno díky velkým kulovým rukojetím a jednoduchému mechanickému
principu šroubového lisu.
Vytahovačka Niessing - kus - 1
39070,90

70

27.349,63
1.7.2022 - 31.12.2022

28
76239306
Petr Klíma, Skuhrov
Propagace tvorby, řemeslné kurzy pro veřejnost
Nabídka řemeslných kurzů pro veřejnost - práce se dřevem, truhlařina, kovařina
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
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
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

doba trvání akce - h - 30; úprava internetových stránek - h - 10; nákup materiálu
- jasanové fošny - m3 - 0,20000000000000001; nákup materiálu - kovářské uhlí
- kg - 200; pořízení informační cedule - ks - 1; propagace pomocí tiskových
materiálů - letáčky - ks - 100
15.000

66,67

10.000
1.7.2022 – 30.6.2023

29
61313874
Hana Šlocarová, Liberec
Prezentace a podpora ruční tvorby Hany Šlocarové 2022 - 2023
Zlepšení propagace, prodeje a prezentace Libereckého kraje formou ruční
tvorby Hany Šlocarové. Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel.
účast na propagačních akcích - akce - 5; profesionální žehlička s příslušenstvím
- ks - 1; provoz a aktualizace webových stránek - soubor - 1
71.429

69,21

49.429
1.7.2022 – 30.6.2023

30
65194918
Jaroslav Bulva, Vyskeř
Biofarma ARNOŠTICE 2022
Účelem projektu je zlepšit podmínky a mat. vybavení žadatele pro výrobu
regionálních biopotravin.
vozík na plata do sušárny - ks - 1; plata do sušárny s teflonovým sítem - ks - 20;
krmiště pro skot - ks - 3; oprava a údržba stojů - rok - 1
100.000
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

50

50.000
1.7.2022 – 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

31

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

32

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

43529887
Iveta Valentová, Slaná
Projekt sklářské a keramické výroby
Pro sklářskou a keramickou výrobu chci zvětšit výrobní plochy a více
prezentovat své výrobky na výstavách a trzích
prezentace na výstavištích a trzích - ks - 1; pracovní židle - ks - 3
34.679

70

24.275
1.7.2022 – 11.4.2023

11418834
Květuše Gebrt Strunová, Bílý Potok
Rozvoj keramické dílny a zachování řemesla
Projekt přímo navazuje na předešlý. Pořízení propag.materiálů, inovace
web.stránek, prezentace na výstavách - jsou jedinou možností nových kontaktů
se zákazníky. Opravy pecí mi umožní pracovat a zachovat řemeslo.
Aktualizace webové stránky - soubor - 1; Opravy pecí - soubor - 1; Výstavyprodejní plochy - soubor - 1; Propagační materiály - kus - 3000
49.540

70
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Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

34.678

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

33

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

34

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

1.7.2022 - 31.12.2022

05751675
Martin Skalník, DiS., Jablonec nad Nisou
MASK Gear - marketingové a komunikační aktivity
Zvýšit marketingovu a komunikační aktivitu značky MASK Gear.
Výstavní stan - ks - 1; Vybavení výstavního stanu - ks - 1; Účast na akci - ks - 1;
Optimalizace webových stránek - ks - 1
49.306

70

34.514
1.7.2022 – 30.6.2023

75775051
Martina Papežíková, Turnov
Podpora produktů značky dobroTY z Ráje
Podpora povědomí o značce v regionu i celorepublikově, pomoc s ulehčením a
efektivitou výroby a skladování.
etikety a přebaly s logem - ks - 7000; skládací stoly - ks - 2; provoz e-shopu faktura - 10; reklamní skládací stojan - ks - 1; rudlík - ks - 1; plastové boxy - ks 6; nerezové hrnce - ks - 2; fotky - na propagaci a na webové stránky - soubor - 1
59.000

58,78

34.678
1.7.2022 – 30.6.2023
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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

35

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

36

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

87430606
Mgr. Darina Bitmanová, Smržovka
Inovace zařízení pro tisk
Pořízení 3D tiskárny a TTR tiskárny.
TTR tiskárna - ks - 1; 3D tiskárna - ks - 1
55.000

63,06

34.678
1.7.2022 – 31.12.2022

01627911
Mgr. Klára Jägerová, Liberec
Sklářská dílna U KAHANU
Podpora regionální výroby - tradiční sklářské řemeslo, nákup dalšího vybavení
na workshopy a originální tvorbu a předvádění drobné sklářské výroby - tvorby a
možnost zapojit zájemce z řad veřejnosti. Podpora propagace tvorby.
Drobné ruční nářadí - ks - 12; Sklářské workshopy pro veřejnost - akce - 4;
Grafické a fotografické práce k propagaci - akce - 1; Nájem za účast na
prodejních akcích a trzích - akce - 1
50.000

69,36

34.678
1.7.2022 – 30.6.2023

37
87349558
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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
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.

Monika Jiříčková, Dis., Semily
KVĚTINOVÁ FARMA S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM
Založení květinové farmy na základě přírodních zákonitostí. Vytvoření
rozmanitého a vyrovnaného ekosystému. Prodej květin k řezu z vlastní
produkce v Liberci v malých regionálních obchodech, v internetovém obchodě a
samoobslužném stánku.
AKTUALIZACE, ZABEZPEČENÍ A ÚPRAVA WEBOVÝCH STRÁNEK - kus - 1;
ETIKETY S LOGEM KVĚTINOVÁ SEZÓNA - arch - 30; POŘÍZENÍ STOLU NA
PĚSTOVÁNÍ KVĚTIN - kus - 3; PODNOS NA HLINĚNÉ KOSTKY (balení po
10ks) - sada - 1
45.500

68,60

31.211
1.7.2022 – 30.6.2023

38
26672472
Sdružení TULIPAN, z.s., Liberec
TULIPAN regionálním výrobcem 2022
Projekt je zaměřen na podporu aktivit Sdružení TULIPAN - udržení pracovních
míst pro osoby se zdravotním postižením, destigmatizace osob žijícíh s
hendikepem, propagace regionální značky, posílení konkurenceschopnosti na
trhu.
Přívěsný vozík za automobil - ks - 1; Montáž tažného zařízení - služba - 1
49.540

70

34.678
1.7.2022 – 30.6.2023

se zařazením níže uvedených projektů do zásobníku projektů:

Poř. číslo

Žadatel

IČ
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Název projektu
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39
40

41

5.

Jizerské pekárny spol. s r.o.,
Liberec
JM KORAL, s. r. o., Pěnčín

48267201

Ekologická produkce

25423053

Jan Kakos, Radostná pod
Kozákovem

73764230

Modernizace brusírny
skleněných korálků a
aktualizace webových modulů
Vybavení provozovny

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel níže uvedeným subjektům z důvodu nesouladu podané žádosti
s podmínkami vyhlášenými v programu:
Poř. číslo

42

43

Žadatel

IČ

Ivan Vastl,
Jablonné
v Podještědí 44587236
Pivovar Volt
s.r.o.,
Jablonec nad
Nisou
06270077

Název projektu
Stáčení moštů a
fermentovaných
jablečných nápojů do
lahví
Reorganizace a
redesign webové
stránky pivovaru Volt

Důvod nesouladu
Není oprávněný žadatel,
nebyla dodána tištěná ani
elektronická verze žádosti
v souladu s vyhlášeným
programem
Nebyla dodána tištěná ani
elektronická verze žádosti
v souladu s vyhlášeným
programem

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel, 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. 190/22 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2. 5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
ke schválení,
Termín: 21. 06. 2022
2. poskytnutí/neposkytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
6.

Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 986/22/RK
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obce Bohatice
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Bohatice, se sídlem Bohatice č. p. 79, 470 02 Bohatice, IČ: 00673340,
o prodloužení termínu realizace projektu „Bohatice – oprava místní komunikace na p. p. č. 682/1,
682/3, 490/1“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 270/21/ZK
ze dne 22. 6. 2021,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2614/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Bohatice, se sídlem Bohatice č. p. 79, 470 02 Bohatice, IČ:
121

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7. 6. 2022
00673340 a Libereckým krajem, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu z 30. 6.
2022 na 31. 12. 2022, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19.
8. 2022 na 19. 2. 2023, a z 30. 9. 2022 na 31. 3. 2023 pro případ,
že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí
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: 21. 06. 2022

USNESENÍ č. 987/22/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.
Rada kraje, v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01, po projednání,
schvaluje
1) výroční zprávu společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský
rok 2021,
2) účetní závěrku společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za sledované
účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (hospodářský rok 2021) ověřenou auditorem,
3) odměnu jednateli společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., dle důvodové
zprávy,
rozhoduje
o rozdělení zisku společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., ve výši
5.089,40 Kč jeho převedením na účet nerozděleného zisku minulých let
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
1) předložit výroční zprávu společnosti zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci,
Termín: 21. 06. 2022
2) zajistit doručení výpisu z usnesení rady kraje Ing. Petru Dobrovskému, jednateli společnosti
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., a dozorčí radě společnosti ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 988/22/RK
Projektové záměry Libereckého kraje do ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektových záměrů Libereckého kraje do výzev k předkládání projektových záměrů
do jednotlivých tematických oblastí ITI Liberec – Jablonec nad Nisou, a to
a) „Central Station – Krajský terminál Liberec“ (vybudování nového autobusového nádraží včetně
přestupního terminálu),
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b)
c)
d)
e)
f)

„Parkovací dům“ (výstavba parkovacího domu v bezprostřední blízkosti nového autobusového
nádraží v Liberci),
„Zastávkové informační systémy v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou“,
„Telematika na Ještědu“,
„Domov a Centrum aktivity, p. o. v Hodkovicích nad Mohelkou – výstavba nového areálu
pro komunitní bydlení osob s mentálním a kombinovaným postižením“,
„Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. – výstavba multislužbového
zařízení ve Vratislavicích nad Nisou pro osoby s chronickým duševním onemocněním
a poruchami autistického spektra“,

h)

„Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor a exteriéru objektu Oblastní galerie
Liberec“,
„Restaurování sbírkových předmětů“,

i)
j)
k)

„Navigační systém Křišťálového údolí“,
„Vytvoření metodického centra pro digitalizaci sbírkových předmětů“,
„Zlepšení ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Severočeského muzea“,

g)

l) „Záchrana a rehabilitace uměleckých děl ve sbírkách Oblastní galerie Liberec“,
m) „Revitalizace muzejního parku (Severočeské muzeum v Liberci)“,
n) „Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
1) zajistit předložení uvedených projektových záměrů do konkrétních Výzev ITI Liberec
– Jablonec nad Nisou,
Termín: 10. 06. 2022
2) zajistit u uvedených projektových záměrů další postup dle „Směrnice rady kraje č. 2/2018
k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem
spolufinancovaných z fondů EU“, a to na základě výsledku hodnocení podaných projektových
záměrů do ITI Liberec – Jablonec nad Nisou,
3)

Termín: 31. 12. 2023
předložit přehled projektových záměrů Libereckého kraje do výzev jednotlivých tematických
oblastí ITI Liberec – Jablonec nad Nisou ke schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 21. 06. 2022

USNESENÍ č. 989/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Pilínkov a k. ú. Minkovice
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 196 o předpokládané výměře cca 6 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Pilínkov, obci Liberec, a evidované na listu
vlastnictví č. 58 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, části
p. p. č. 276 o předpokládané výměře cca 108 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a části
p. p. č. 523/1 o předpokládané výměře cca 2695 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
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nacházejících se v katastrálním území Minkovice, obci Šimonovice, a evidovaných na listu vlastnictví
č. 105 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, obci Šimonovice, se
sídlem Minkovická 70, 463 12 Šimonovice, IČO 00671886, kdy darovací smlouva bude uzavřena do
šesti
měsíců
ode
dne
nabytí
právní
moci
kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí
na stavbu „Stezka podél silnice ev.č. III/27810 obec Šimonovice (Liberecký kraj)“, předpokládána
účetní hodnota pozemků je ve výši 52.412,50 Kč (slovy: padesát dva tisíc čtyři sta dvanáct korun
českých, padesát haléřů),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2206/2022 mezi Libereckým krajem a obcí
Šimonovice
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 21. 06. 2022
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 12. 2022

USNESENÍ č. 990/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku v k. ú. Dětřichov u Frýdlantu
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1876 o předpokládané výměře cca 7 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Dětřichov u Frýdlantu, obci Dětřichov,
a evidované na listu vlastnictví č. 324 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Frýdlant, obci Dětřichov, se sídlem Dětřichov č. p. 2, 464 01 Frýdlant, IČO 00831468,
kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Zastávka – lokalita U Mlýna v k. ú. Dětřichov u Frýdlantu“,
předpokládána účetní hodnota pozemku je ve výši 122,50 Kč (slovy: jedno sto dvacet dva korun
českých, padesát haléřů),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2207/2022 mezi Libereckým krajem a obcí
Dětřichov
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 21. 06. 2022
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 12. 2022

USNESENÍ č. 991/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších a k. ú. Horní Branná
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b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1209/47 o předpokládané výměře cca 360 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Valteřice v Krkonoších, obci Horní
Branná, a evidované na listu vlastnictví č. 117 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, části p. p. č. 2428/1 o předpokládané výměře cca 629 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, a části p. p. č. 2439/1 o předpokládané výměře cca 1090 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Horní Branná, obci Horní Branná, evidovaných
na listu vlastnictví č. 258 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
obci Horní Branná, se sídlem Horní Branná č. p. 262, 512 36 Horní Branná, IČO 00275735, kdy
darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Horní Branná - chodník pro pěší podél silnice ev. č. III/2954 - směr
Valteřice“,
předpokládána
účetní
hodnota
pozemků
je
ve
výši
65.250 Kč (slovy: šedesát pět tisíc dvě stě padesát korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2208/2022 mezi Libereckým krajem a obcí
Horní Branná
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 12. 2022
USNESENÍ č. 992/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Mašov u Turnova
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 1414/1 o výměře 979 m2, nově označené jako p. p. č. 1414/5, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1414/1 o výměře 514 m2, nově označené jako p. p.
č. 1414/6, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1414/1
o výměře 41 m2, nově označené jako p. p. č. 1414/7, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, části p. p. č. 1414/1 o výměře 5 m2, nově označené jako p. p. č. 1414/8, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1414/1 o výměře 4 m2, nově označené
jako p. p. č. 1414/9, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým
plánem č. 1243-139/2021 ze dne 18. 10. 2021, nacházejících se v katastrálním Mašov u Turnova,
obci Turnov, evidovaných na listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČO 00276227, účetní hodnota pozemků je ve výši 123.440 Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc čtyři
sta čtyřicet korun českých), jedná se o pozemky zastavěné stavbou chodníku v rámci stavby „Chodník
Turnov – ul. Mašovská, podél komunikace č. III/27927" a „Autobusová zastávka Mašov – náves“,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/2209/2022 mezi Libereckým krajem a městem Turnov
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a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2.

Termín: 21. 06. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 993/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě: pozemků v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/03/042)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí
- p. p. č. 1645/3 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1645/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1648/2 o výměře 84 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1648/3 o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1657/2 o výměře 200 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1658/2 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Bozkov, obci Bozkov, evidovaných na listu vlastnictví
č. 336 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od spoluvlastníků
(1/2), a
(1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
31.800 Kč (slovy: třicet jedna tisíc osm set korun českých), jedná se výkup pozemků
pod krajskou silnicí v rámci investiční akce "II/288 Podbozkov - Cimbál", refundace nebude
uplatněna,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/2381/2022 mezi Libereckým krajem,
b)

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
b)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
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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

USNESENÍ č. 994/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě: pozemku v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/03/021)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
p. p. č. 1662/3 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Bozkov, obci Bozkov, evidované na listu vlastnictví č. 655
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.300 Kč (slovy:
jeden tisíc tři sta korun českých), jedná se o výkup pozemku pod krajskou silnicí v rámci
investiční akce "II/288 Podbozkov - Cimbál", refundace nebude uplatněna,
b)

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

schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/2380/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 21. 06. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 995/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě: pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil (FAMA 2022/01/034)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí p. p. č. 775/5 o výměře 32 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 776/6
o výměře 331 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 946/5 o výměře 4 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Bítouchov u Semily, obci
Semily, evidovaných na listu vlastnictví č. 2803 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 36.700 Kč (slovy: třicet šest tisíc sedm set korun českých),
jedná se o pozemky zasažené rekonstrukcí silnice, vznikly po zaměření v rámci investiční akce:
„Silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“, refundace nebude uplatněna,
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se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/2385/2022 mezi Libereckým krajem, a panem
b)

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
b)

2)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 996/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej:
a) pozemku v k. ú. Železný Brod
b) budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím prodejem části p. p. č. 3295/1 o předpokládané celkové výměře 150 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Železný Brod, obci Železný Brod, evidované na listu
vlastnictví č. 92 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, obchodní korporaci Severočeská vodárenská společnost a. s., se sídlem Přítkovská
1689/14, 415 50 Teplice, IČO 49099469, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně
ve výši ceny obvyklé, do šesti měsíců po dokončení výstavby čerpací stanice pitné vody v rámci
investiční akce „JN 014 022 Koberovy – náhrada vodních zdrojů Koberovy Besedice JZ1, Koberovy
Vrát G1, Loučky u Turnova“ s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem (geometrický plán,
znalecký posudek, poplatky aj.) uhradí Severočeská vodárenská společnost a. s.,
schvaluje
předložený návrh budoucí kupní smlouvy číslo OLP/3181/2021 mezi Libereckým krajem
a obchodní korporaci Severočeská vodárenská společnost a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
b) zajistit po schválení budoucího prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
budoucí kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 997/22/RK
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Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Jablonné v Podještědí
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1335/1 o předpokládané výměře cca 13000 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, a p. p. č. 1418/2 o výměře 476 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k. ú. Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 1025 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, včetně
části vyřazovaného tělesa komunikace ev. č. III/27019 v délce 1012 m (jedná se o úsek
mezi uzlovými body 0313A008 a 0313A046 – staničení km 0,000 km do staničení km 1,012)
na předmětných pozemcích, městu Jablonné v Podještědí, se sídlem se sídlem náměstí Míru 22,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejpozději
do jednoho roku od pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná
účetní hodnota budoucího daru ve výši 1.641.831,40 Kč (slovy: jeden milion šest set čtyřicet jedna
tisíc osm set třicet jedna korun českých, čtyřicet haléřů),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2654/2022 mezi Libereckým krajem
a městem Jablonné v Podještědí
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků včetně stavby vyřazované komunikace
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemků včetně stavby vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 998/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Semily
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 1182/1 díl „b“ o výměře 15 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace (sloučené do p. p. č. 1182/7), části p. p. č. 4120/2 díl „a“ o výměře 41 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace (sloučené do p. p. č. 4120/19), a části p. p. č. 4120/2 díl „c“ o
výměře 11 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace (sloučené
do p. p. č. 4120/20), vymezených geometrickým plánem č. 3293-131/2021 ze dne 31. 1. 2022,
nacházejících se v k. ú., obci Semily, evidovaných na listu vlastnictví č. 655 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, městu Semily, se sídlem Husova 82, 513 13
Semily, IČO 00276111, účetní hodnota pozemků ve výši 4.020 Kč (slovy: čtyři tisíce dvacet korun
českých), na uvedených pozemcích se nachází těleso chodníků ve vlastnictví města,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/2670/2022 mezi Libereckým krajem a městem Semily
a ukládá
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1)

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

2)

předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 21. 06. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 999/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Výměna rozvodů ZTI – Střední zdravotnická
škola a Střední odborná škola Česká Lípa, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zrušení veřejné zakázky „BOZP – Výměna rozvodů ZTI – Střední zdravotnická škola a Střední
odborná škola Česká Lípa, p. o.“ v souladu s § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť odpadly důvody pro pokračování
veřejné zakázky v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení veřejné zakázky a
kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil
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. 06. 2022
USNESENÍ č. 1000/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Výměna rozvodů ZTI – Střední zdravotnická
škola a Střední odborná škola Česká Lípa, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zrušení veřejné zakázky „TDS – Výměna rozvodů ZTI - Střední zdravotnická škola a Střední odborná
škola Česká Lípa, p. o.“ v souladu s § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť odpadly důvody pro pokračování veřejné
zakázky v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení veřejné zakázky a kterou
zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil
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. 06. 2022
USNESENÍ č. 1001/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy“
Rada kraje po projednání
ruší
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zadávací řízení veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy“ v souladu
s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
– v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1002/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy
II.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy II.“
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu,
Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Ing. Radim Špringl, vedoucí technického oddělení,
náhradník: Mgr. Lenka Čápová, vedoucí centra ARCHA,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/830/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1003/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec
- II“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec
– II“, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
– po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1004/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec
- III"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec
– III“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Zdeněk Šlaich, ředitel školy,
náhradník Ing. Daniela Fišerová, ekonom školy,
David Půhoný, referent majetkové správy školy,,
náhradník Mgr. Věra Boháčová, zástupce ředitele pro teoretickou výuku,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2.

závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/533/2022

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1005/22/RK
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Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Komplexní oprava rozvodů ZTI a UT v kolektoru
a spojovacím krčku – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p. o."
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Komplexní oprava rozvodů ZTI a UT v kolektoru
a spojovacím krčku - Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola Česká Lípa, p. o."
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Lukáš Hauke, vedoucí provozního oddělení, SZŠ a SOŠ Česká Lípa,
náhradník: Mgr. Hana Kubátová Ortová, ředitelka školy, SZŠ a SOŠ Česká Lípa,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/155/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1006/22/RK
Dohoda o narovnání ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/175/2020 "ŠBB - Gymnázium
a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o."
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/175/2020 „Školy bez bariér
- Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o. - stavební
práce“ mezi Libereckým krajem a společností MSV Liberec, s.r.o., IČO 61328952, se sídlem Kralická
79, 460 07 Liberec 7, kterou se narovnává sporný vztah plynoucí ze změny způsobu zakrytí podlah
oproti projektu, přičemž zhotovitel vrátí objednateli částku ve výši 242.400,30 Kč (slovy: dvě stě
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čtyřicet dva tisíc čtyři sta korun českých a třicet haléřů) bez DPH, tj. 293.304,36 Kč vč. DPH (slovy:
dvě stě devadesát tři tisíc tři sta čtyři korun českých a třicet šest haléřů)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, podepsat po schválení dohodu o narovnání a dokončit finanční vypořádání za
již poskytnuté plnění.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1007/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Autorský dozor – školy bez bariér - část
I. Gymnázia a obchodní akademie a část II. Střední odborné školy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Autorský dozor – školy bez bariér - část I. Gymnázia
a obchodní akademie a část II. Střední odborné školy“, a to účastníku Ing. Pavel Kříž, se sídlem
384 81, Čkyně 284, provozovna: Špidrova 87, 385 01 Vimperk, IČO 49010425, za nabídkovou cenu
100.000 Kč bez DPH, tj. 121.000 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.1 (VZMR LK kategorie „1“) – veřejná zakázka bude zadána formou
přímého zadání v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článek 11,
odst. 11.4.,
2. smlouvu o poskytnutí činnosti autorského dozoru č. OLP/3868/2021 mezi Libereckým krajem
a Ing. Pavlem Křížem, se sídlem 384 81, Čkyně 284, provozovna: Špidrova 87, 385 01
Vimperk, IČO 49010425
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 07. 2022
USNESENÍ č. 1008/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci DNS „BOZP – Školy bez bariér – Gymnázium
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Školy bez bariér – Gymnázium Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - II“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“,
a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1,
IČO 25036751, za nabídkovou cenu 43.000 Kč bez DPH, tj. 52.030 Kč včetně DPH,
o vyloučení účastníka Building management solutions s.r.o., se sídlem Čechova 672, 388 01
Blatná, IČO 28812999, v souladu s § 48 odst. 2 písm. c dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – zadavatel může vyloučit účastníka
zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem
zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek
účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení,
schvaluje
2.
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smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/118/2022
mezi Libereckým krajem a dodavatelem INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo
nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort 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: 10. 07. 2022
USNESENÍ č. 1009/22/RK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku
v k. ú. Semily
Rada kraje po projednání
souhlasí
s neuplatněním předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p. p. č. 4070/2
o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Semily, obci Semily, a evidované
na listu vlastnictví č. 2196 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
ve vlastnictví Josefa Konopáče, 3. 2. 1971, Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit neuplatnění předkupního práva k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
b) zaslat originál výpisu z usnesení o schválení neuplatnění předkupního práva vlastníku pozemku.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1010/22/RK
Majetkoprávní operace - koupě nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce v rámci akce „Napojení
průmyslové zóny Jih v Liberci I/35“
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí p. p. č. 679/2 o výměře 414 m2, zahrada, nacházející se v katastrálním území Doubí
u Liberce, obci Liberec, a evidované na listu vlastnictví č. 576 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, se všemi součástmi a příslušenstvím,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
1.100.000 Kč (slovy: jeden milion sto tisíc korun českých), jedná se o výkup v rámci
připravované investiční akce „Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35",
refundace nebude uplatněna,
se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit návrh na koupi nemovitosti
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 21. 06. 2022
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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

USNESENÍ č. 1011/22/RK
RO č. 178/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – neinvestiční
účelové dotace z MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 178/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 30.472.000 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na výdaje určené na pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních
technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí v
základních školách a středních školách, současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové
provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku
30.472.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 178/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 1012/22/RK
RO č. 179/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – odvody
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 179/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 93.622,40 Kč, jedná
se o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky za porušení rozpočtové kázně, současně se navyšují
výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o celkovou částku 93.622,40 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 179/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 1013/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím:
a) věcných darů:
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1.

2.

nehomologovaného vozu Škoda, model Enyaq, v hodnotě 19.716 Kč k využití jako učební
pomůcka pro účely vzdělávání a školení při výuce odborných předmětů nebo při
zajišťování kurzů a seminářů od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, IČ: 00087891,
4 ks montážních stojanů v celkové hodnotě 1.166 Kč za účelem podpory technického
vzdělávání k využití jako názorná učební pomůcka pro zkvalitnění výuky odborného
výcviku učebních oborů od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, IČ: 00087891,

3.

vyřazeného elektropohonu pro zadní nápravu MEB v hodnotě 424 Kč za účelem podpory
technického vzdělávání od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,

4.

dodávky veškerého ovoce, zeleniny a 100 % ovocných šťáv pro žáky školy v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ od společnosti BAT oz s.r.o., se sídlem Hrubý
Rohozec 7, 511 01 Turnov, IČ: 28789300, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní
škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ: 60254190,
dodávky mléka a mléčných výrobků pro žáky školy v rámci projektu „Ovoce a zelenina
do škol“ od společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., se sídlem Na pláni 1997/41, 150 00
Praha 5, IČ: 48291960, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola, Jablonec nad
Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ: 60254190,

5.

4 ks antén „Ubiquiti Networks UniFi AP AC PRO“ v celkové hodnotě 15.640 Kč
pro zajištění internetového připojení v prostorách příjemce od Nadace JABLOTRON,
se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 04564472, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvková organizace, IČ: 00140147,
7. vyřazené karoserie v hodnotě 12.379 Kč za účelem podpory technického vzdělávání
od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové organizace Integrovaná střední škola,
Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, IČ: 00087891,
finančních darů:
6.

b)

c)

1.

ve výši 10.000 Kč na uspořádání oslavy a realizaci tisku publikace o nejstarší textilní škole
od společnosti RETEX a.s., se sídlem U nádraží 894, 672 01 Moravský Krumlov,
IČ: 46346431, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní,
Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ: 46747974,

2.

ve výši 10.000 Kč na uspořádání oslavy a realizaci tisku publikace o nejstarší textilní škole
od společnosti CLUTEX – Klastr Technické textilie, z. s., se sídlem 1. máje 97/25, 460 07
Liberec, IČ: 27031641, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola
textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ: 46747974,

nadačních příspěvků:
1. ve výši 34.000 Kč na náklady spojené s pořádáním letního tábora pro 34 dětí z dětského
domova od Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1,
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2.

3.

4.

5.

IČ: 28514319, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,
ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s nákupem nového softwaru na rendering
a aktualizace antivirového software pro potřeby žáků od Nadace PRECIOSA, se sídlem
Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova
57, příspěvková organizace, IČ: 62237039,
ve výši 60.000 Kč na zajištění vybavení školy v 5. ročníku soutěže TECHNOWIZZ
– pořízení zařízení pro výrobu vícebarevných plastových dílů s cílem podpořit rozvoj
středních škol zaměřených na technické obory v Libereckém kraji od Ústecké komunitní
nadace, se sídlem Kala IV. 400/11, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 44552254, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická
4852, příspěvková organizace, IČ: 18385036,
ve výši 1.980 Kč na měsíční úhradu nákladů spojených s ubytováním a stravováním klienta
dětského domova na učilišti od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01
Liberec, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v
Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
ve výši 2.881 Kč na měsíční úhradu nákladů spojených s ubytováním a stravováním klienta
dětského domova na učilišti od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01
Liberec, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v
Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351

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
USNESENÍ č. 1014/22/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 průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, IČ: 48283142
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 10.000 Kč jako čerpání neúčelového daru, který
bude použit na pořízení materiálu pro výuku (šrouby, závitníky, matice, štětce atd.) pro výuku žáků,
2. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace, IČ: 49864688
změna účelu čerpání prostředků fondu investic bez dopadu na celkový rozpočet a změnu v Plánu
investic organizace na rok 2022, konkrétně:
• snížení rozpočtu akce „Oprava vnitřních stěn - Wolkerova“ ve výši 200.000 Kč,
• zařazení nové akce „Oprava podlahy - Revoluční“ ve výši 200.000 Kč
3. Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862
a)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 33.000 Kč jako čerpání účelových
darů,
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navýšení čerpání fondu investic ve výši 30.000 Kč a změnu v Plánu investic organizace
na rok 2022, konkrétně:
• vyřazení akce „Varný plynový kotel pro školní kuchyni“ v rozpočtu 200.000 Kč,
• zařazení nové akce „Smažící plynová pánev pro školní kuchyni“ v rozpočtu 150.000 Kč,
• zařazení nové akce „Mrazící skříň pro školní kuchyni“ v rozpočtu 80.000 Kč,
4. Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace, IČ: 09861521
b)

navýšení čerpání fondu investic ve výši 105.000 Kč a změnu v Plánu investic organizace na rok 2022,
konkrétně:
• zařazení nové akce „Plemenný býk“ ve výši 105.000 Kč,
• změnu názvu akce „Stranový mulčovač MBP 200 profi LW“ na „Podsekávač trávníků“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele výše uvedených příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1015/22/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04
– účelové příspěvky PO OŠMTS vybraným příspěvkovým organizacím OŠMTS
Rada kraje po projednání
rozhoduje
A. u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace, IČ: 46748059
u investiční akce číslo 04501981455 „Zhotovení projektové dokumentace pro vybudování
parkovacích ploch u areálu školy včetně souvisejících inženýrských činností“ schválené
usnesením č. 2104/21/RK ze dne 7. 12. 2021 o změně:
1.

2.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
termínu uvolnění závěrečné platby
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1, nejpozději však do 10. 12. 2022,

termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 13. 1. 2023,
B. u Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, IČ: 46748016
u neinvestiční akce číslo 04502171405 „Demolice komínu“ schválené usnesením
č. 1895/21/RK ze dne 16. 11. 2021 o změně:
3.

1.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,

2.

termínu uvolnění závěrečné platby
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1, nejpozději však do 10. 12. 2022,
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termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 13. 1. 2023,
C. u Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, IČ: 60252774,
u investiční akce číslo 1491201474 „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou“ schválené usnesením č. 2104/21/RK ze dne
14. 12. 2021 o změně:
3.

1.

2.

3.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
termínu uvolnění závěrečné platby
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1, nejpozději však do 10. 12. 2022,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 13. 1. 2023,

D. u Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace, IČ: 09861521 u investiční akce číslo
04503011497 „Přípravné práce pro rekonstrukci objektu A a B Školního statku Frýdlant“
schválené usnesením č. 832/21/RK ze dne 18. 5. 2021 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
2.

termínu uvolnění závěrečné platby
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1, nejpozději však do 10. 12. 2022,

termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 13. 1. 2023,
E. u Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace, IČ: 09861521 u investiční akce číslo
04502991497 „Projektová dokumentace – rekonstrukce objektu B Školního statku Frýdlant“
schválené usnesením č. 832/21/RK ze dne 18. 5. 2021 o změně:
3.

1.

2.

3.

F.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
termínu uvolnění závěrečné platby
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1, nejpozději však do 10. 12. 2022,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 13. 1. 2023,

u Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvkové
organizace, IČ: 46748075 u investiční akce číslo 04503321411 „Pořízení kuchyňského
vybavení“ schválené usnesením č. 2104/21/RK ze dne 14. 12. 2021 o změně:
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1.

2.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 13. 1. 2023

a ukládá
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.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1016/22/RK
Zahájení VZMR „Nákup výpočetní techniky“ Gymnáziem Ivana Olbrachta, Semily,
Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“
Gymnáziem Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvkovou organizací, 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: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1017/22/RK
RO č. 199/22 – úprava kapitoly 912 04 – poskytnutí mimořádných účelových příspěvků
vybraným příspěvkovým organizacím
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 199/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 290.000 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly následovně:
1. snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04500050000 – Podpora aktivit příspěvkových organizací
o částku 80.000 Kč,
2.
3.

4.

snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04500010000 – Stipendijní program pro žáky odborných škol
o částku 210.000 Kč,
navyšuje dílčí ukazatel číslo akce 04502851436 – Integrovaná střední škola, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky
odborných škol o částku 30.000 Kč,
navyšuje dílčí ukazatel číslo akce 04502961429 – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky
odborných škol o částku 80.000 Kč,
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5.

6.

7.

8.
9.

navyšuje dílčí ukazatel číslo akce číslo akce 04502981430 – Střední zdravotnická škola,
Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol
o částku 50.000 Kč,
navyšuje dílčí ukazatel číslo akce číslo akce 04502881438 – Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace – Stipendijní program
pro žáky odborných škol o částku 50.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503421405 – Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530/3, příspěvková organizace – Dofe – cena vévody z Edinburghu ve výši
10.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503441401 - Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace – Místní centrum DofE Award ve výši 10.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503431403 - Gymnázium, Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, příspěvková organizace – Realizace programu DofE ve výši 10.000 Kč,

10. zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503461421 - Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
– Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – příspěvek na rok 2022 ve výši 10.000 Kč,
11. zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503471430 - Střední zdravotnická škola, Turnov,
28. října 1390, příspěvková organizace – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu ve výši
10.000 Kč,
12. zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503491425 - Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace – Realizace programu
neformálního vzdělávání DofE ve výši 10.000 Kč,
13. zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503451402 – Gymnázium Mimoň, Letná 263, 471 24
Mimoň, příspěvková organizace – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE ve výši 10.000
Kč,
14. zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04503481424 – Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola Nový Bor, Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor, příspěvková organizace – Realizace
programu neformálního vzdělávání Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) ve výši
10.000 Kč,
rozhoduje
1. u Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
IČO 00087891:
1.1
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 30.000 Kč jako doplatku
na výdaje spojené s realizací Stipendijního programu pro žáky středních škol
v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2021/2022, číslo
akce 04502851436,
1.2
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
2.

u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, IČO 673731:
2.1
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 80.000 Kč jako doplatku
na výdaje spojené s realizací Stipendijního programu pro žáky středních škol
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2.2

v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2021/2022, číslo
akce 04502961429,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,

3.

u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, IČO 581071:
3.1
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 50.000 Kč jako doplatku
na výdaje spojené s realizací Stipendijního programu pro žáky středních škol
v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2021/2022, číslo
akce 04502981430,
3.2
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,

4.

u Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace, IČO 18385036:
4.1
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 50.000 Kč jako doplatku
na výdaje spojené s realizací Stipendijního programu pro žáky středních škol
v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2021/2022, číslo
akce 04502881438,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
u Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, příspěvková organizace,
IČO 46748016:
5.1
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503421405 „DofE – cena vévody
z Edinburghu“,
4.2

5.

5.2
5.3

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 31. 12. 2022,

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2023
u Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČO 62237004:
6.1
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503441401 „Místní centrum DofE
Award“,
5.4

6.

6.2
6.3
6.4

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 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2023
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7.

u Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČO 60252758:
7.1

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503431403 „Realizace programu
DofE“,

7.2

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 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2023,

7.3
7.4
8.

u Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec,
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČO 46747991:
8.1

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503461421 „Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu – příspěvek na rok 2022“,

8.2

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 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2023,

8.3
8.4
9.

u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října, příspěvková organizace, IČO 00581071:
9.1
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503471430 „Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu“,
9.2
9.3
9.4

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 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2023,

10. u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, IČO 62237039:
10.1 o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04503491425 „Realizace programu
neformálního vzdělávání DofE“,
10.2
10.3

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 31. 12. 2022,
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o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2023,
11. u Gymnázia Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČO 00828840:
10.4

11.1

11.2
11.3
11.4

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce neformálního vzdělávání číslo akce 04503451402
„Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE“,
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 31. 12.
2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2023,

12. u Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace, IČO 49864688:
12.1

12.2
12.3

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce neformálního vzdělávání číslo akce 04503481424
„Realizace programu neformálního vzdělávání Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
(DofE)“,
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 31. 12.
2022,

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 1. 2023
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 199/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
12.4

2.

Termín: 21. 06. 2022
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.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 1018/22/RK
Ukončení Memoranda o spolupráci při organizaci University World Cup Floorball 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci České asociace univerzitního sportu o zrušení Univerzitního světového pohru ve florbalu,
souhlasí
s odstoupením Libereckého kraje od Memoranda o spolupráci při organizaci University World Cup
Floorball 2022, OLP/3654/2021
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit informování České
asociace universitního sportu, Statutárního města Liberec a Technické univerzity v Liberci
o odstoupení Libereckého kraje od Memoranda o spolupráci při organizaci University World Cup
Floorball 2022 č. OLP/3654/2021.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 1019/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace zapsanému spolku SPORTFILM LIBEREC
na projekt Sportfilm Liberec International Ficts Festival
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která má charakter
podpory de minimis příjemci SPORTFILM LIBEREC z. s., se sídlem Jablonecká 88/18,
Liberec V-Kristiánov, 460 05, Liberec, IČO: 08152977, na projekt s názvem: „SPORTFILM
LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL“, číslo akce 04801790000, do výše
800.000 Kč, která bude uvolňována postupně v těchto splátkách: rok 2022 – splátka do výše
200.000 Kč; rok 2023 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 200.000 Kč
a rok 2025 – splátka do výše 200.000 Kč,
2. se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální dotace
2022, číslo OLP/2280/2022, mezi Libereckým krajem a SPORTFILM LIBEREC z. s.
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit návrh na poskytnutí účelové dotace zapsanému
spolku SPORTFILM LIBEREC na projekt Sportfilm Liberec International Ficts Festival k
projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 21. 06. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí Rady
Libereckého kraje a zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální dotace 2022, číslo OLP/2280/2022 k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 07. 2022

USNESENÍ č. 1020/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Libereckým krajem a The Duke of Edinburghs
International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci č. OLP/209/2020, uzavíraný mezi Libereckým krajem a obecně
prospěšnou společností The Duke of Edinburgh's International Award Czech Republic Foundation,
se sídlem Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 29143462, jehož předmětem je
prodloužení spolupráce při realizaci programu neformálního vzdělávání Mezinárodní cena vévody z
Edinburgu až do konce školního roku 2024/2025,
souhlasí
se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, k podpisu dodatků ke smlouvě o spolupráci č. OLP/209/2020, uzavíraných
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mezi Libereckým krajem a obecně prospěšnou společností The Duke of Edinburgh's International
Award Czech Republic Foundation
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě
o spolupráci č. OLP/209/2020 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1021/22/RK
Zahájení VZMR „Vybavení školní kuchyně II“ Gymnáziem a Střední odbornou školou
pedagogickou, Liberec, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení školní kuchyně II“
Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvkovou organizací, 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: 10. 06. 2022
USNESENÍ č. 1022/22/RK
RO č. 209/22 - zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj - „Škola a sklo
– inkubátor na cestě do života“ a úprava kapitoly 923 04
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 209/22, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje ve výši 54.177,79 Kč z titulu přijaté neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Škola a sklo – inkubátor
na cestě do života“,
navyšují výdaje kraje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu ve výši 54.177,79 Kč, číslo akce 04600081425 - Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 209/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
2.

USNESENÍ č. 1023/22/RK
Odměny za 1. pololetí 2022 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem
v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
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ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., a Směrnicí Rady
Libereckého kraje č. 01/2007 odměny za 1. pololetí roku 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o výši stanovené odměny.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1024/22/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností SILNICE LK a.s. - na provedení akce "Silnice
III/28310 Stružinec, rekonstrukce propustku"
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3741/2021 „Silnice III/28310 Stružinec, rekonstrukce
propustku“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK a.s., IČO: 28746503,
se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, dle § 11 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za nabídkovou cenu
3.074.542,22 Kč bez DPH, tj. 3.720.196,09 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1025/22/RK
Dodatek č. 4 ke smlouvě OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko, IČ 70946213, ze dne 27. 4. 2022, ve věci
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „DUR Heřmanička“, z důvodu neukončeného
procesu schvalování změny č. 2 Územního plánu Frýdlant,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „DUR Heřmanička“ ze dne 30. 6. 2022 na 30. 6.
2023 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2022
na 19. 8. 2023, z důvodu neukončeného procesu schvalování změny č. 2 Územního plánu
Frýdlant,
2) se zněním Dodatku č. 4 ke smlouvě OLP/3941/2018, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „DUR Heřmanička“ ze dne 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023 a se změnou termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2022 na 19. 8. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit materiál
- dodatek č. 4 smlouvy č. OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého
kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Frýdlantsko, na projekt „DUR Heřmanička“, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 1026/22/RK
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Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn – Žernov – Žlábek“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/365/2021 „Silnice III/2825 Sýkořice - Podtýn
- Žernov - Žlábek“ uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 2.859.842,85 Kč bez DPH, tj. 3.460.098,85 Kč včetně DPH,
čímž dojde k navýšení celkové ceny na 40.502.095,76 Kč bez DPH, tj. 49.007.535,87 Kč včetně
DPH, a dále prodloužení termínu pro dokončení stavby a předání a převzetí stavby o 12 dní, tj. z 201
dní na 213 dní od předání a převzetí staveniště
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1027/22/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností Silnice LK a.s. - na provedení akce „Silnice
III/29037 Lučany nad Nisou, rekonstrukce propustku“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/726/2021 „Silnice III/29037 Lučany nad Nisou,
rekonstrukce propustku“ uzavíraný analogicky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK
a.s., IČO: 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 204.266 Kč bez DPH, tj. 247.161,86 Kč včetně DPH
a méněpráce ve výši 47.960 Kč bez DPH, tj. 58.031,60 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové
ceny na 2.031.408,82 Kč bez DPH, tj. 2.458.004,67 Kč včetně DPH, a prodloužení termínu
pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby o 7 dní ze 70 dní od předání
a převzetí staveniště na 77 dní od předání a převzetí staveniště,
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 07. 2022
USNESENÍ č. 1028/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova “ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/927/2020 „Rekonstrukce ulice Kodešova,
Frýdlant“ dílčí celek B uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, jehož
předmětem jsou vícepráce ve výši 324.500,49 Kč bez DPH, tj. 392.645,59 Kč včetně DPH,
méněpráce ve výši 873.983,37 Kč bez DPH, tj. 1.057.519,88 Kč včetně DPH, a odchylky oproti
programu ASPE 0,01 Kč, čímž dojde k ponížení celkové ceny dílčího celku B o částku 549.482,87
Kč bez DPH, tj. 664.874,27 Kč včetně DPH, na celkovou částku 35.805.720,51 Kč bez DPH,
tj. 43.324.921,82 Kč včetně DPH
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 1029/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29022 a III/29046 Albrechtice
v Jizerských horách – Tanvald (Desná)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29022 a III/29046 Albrechtice v Jizerských
horách – Tanvald“ 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,
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. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
Náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
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/2539/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1030/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28310 Stružinec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28310 Stružinec“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. 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. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
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 a zadávací dokumentace“,
2.

závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/2540/2022

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1031/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29022 Maliník“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Metrostav Infrastructure, a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň,
180 00 Praha, IČO: 24204005, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29022 Maliník“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to účastníka EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4, IČO: 45274924, za nabídkovou cenu 3.232.323 Kč bez DPH, tj. 3.911.110,83 Kč
včetně DPH,

schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/1637/2022 mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA
CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 1032/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/29022
Maliník“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/29022 Maliník“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to účastníka IPSUM CZ s.r.o., se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha
3, IČO: 25701347, za nabídkovou cenu 24.000 Kč bez DPH, tj. 29.040 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/186/2022
mezi Libereckým krajem a společností IPSUM CZ s.r.o., se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČO: 25701347
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1033/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/29022
Maliník“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/29022 Maliník“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a to účastníka W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec, IČO: 04384431, za nabídkovou cenu 32.500 Kč bez DPH, tj. 39.325 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/187/2022 mezi Libereckým
krajem a W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec, IČO: 04384431
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1034/22/RK
Výroční zpráva za rok 2021 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu za rok 2021 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Výroční zprávu
za rok 2021 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 1035/22/RK
ZR-RO č. 201/22 - úpravy v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství; záštity
s finanční podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace - resort dopravy
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 201/22, kterým se v rámci kapitoly 917 06
- Transfery, odbor silničního hospodářství:
a) snižují výdaje z akce „Podpora projektů - řešení naléhavých potřeb v LK“ ve výši
125.000 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 125.000 Kč, a to u akce:
- Natáčení TV pořadu Cyklotoulky ve výši 40.000 Kč,
- Lustrfest ve výši 40.000 Kč,
- ROAD FEST 2022 ve výši 15.000 Kč,
- Motocyklová soutěž Cross Country 2022 Open ve výši 20.000 Kč,
- Krompašské slavnosti ve výši 10.000 Kč,
2.

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

Žadatel

Město
Kamenický
Šenov

IČO/datum
nar.
00260622

Sídlem/ /trvale
bytem

Název akce

Osvobození 470,
Lustrfest
471 14 Kamenický
Šenov

Návrh fin.
částky
zaštiťujícího
radního

Název
parametru

40.000 Kč doba trvání
akce

Hodnota
parametru
1 den

se smlouvou č. OLP/2324/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Kamenický Šenov, se sídlem
Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov, IČ 00260622 na projekt „Lustrfest“;
rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na akce do této výše, a to za podmínky schválení změny rozpočtu
- rozpočtového opatření č. 201/22 Zastupitelstvem Libereckého kraje:
3.

Žadatel

IČO/datum
nar.

Sídlem/
/trvale bytem

Název akce
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DMO Lužické a
Žitavské hory,
z.s.
Sdružení pro
výstavbu silnic,
zájmové sdružení
právnických osob
KOVOM
RACING TEAM
LIBEREC, z.s.

07195371

Sdružení pro
Krompach o.s.

28553161

60460491

03901581

Dolní Prysk 17, Natáčení TV
471 15 Prysk
pořadu
Cyklotoulky
Thámova
ROAD FEST
181/20, 18600 2022
Praha 8

40.000 Kč

Zemědělská 47,
466 01
Jablonec nad
Nisou
Valy 75, 47157
Krompach

20.000 Kč

soutěž

2 dny

10.000 Kč

doba trvání
akce

1 den

Motocyklová
soutěž Cross
Country 2022
Open
Krompašské
slavnosti

televizní pořad 1 kus
fotodokumentac 5 kus
e z natáčení
15.000 Kč
akce
1 den

schvaluje
1. smlouvu č. OLP/2326/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a DMO Lužické a Žitavské hory, z. s., se sídlem
Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, IČ 07195371, na projekt „Natáčení TV pořadu Cyklotoulky“;
2. smlouvu č. OLP/2322/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružením pro výstavbu silnic, zájmové sdružení
právnických osob, se sídlem Thámova 181, 186 00 Praha 8, IČ 60460491, na projekt „ROAD
FEST 2022“;
3. smlouvu č. OLP/2323/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a spolkem KOVOM RACING TEAM LIBEREC,
z. s., se sídlem Zemědělská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 03901581, na projekt
„Motocyklová soutěž Cross Country 2022 Open“;
4.

smlouvu č. OLP/2327/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružením pro Krompach z. s., se sídlem Valy 75,
471 57 Krompach, IČ 28553161, na projekt „Krompašské slavnosti“

a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/22, poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu
Kamenický Šenov a smlouvu č. OLP/2324/2022, k rozhodnutí a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 21. 06. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, podepsat smlouvy
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2322/2022,
č. OLP/2323/2022, č. OLP/2326/2022 a č. OLP/2327/2022 po schválení změny rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 201/22, Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Termín: 21. 07. 2022
USNESENÍ č. 1036/22/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Přeložky el. energie, optických kabelů
a plynu“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 4.000.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460
06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Přeložky el. energie, optických
kabelů a plynu“,
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2.

3.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 2.000.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2023,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2023,

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023,
5. o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2024
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení,
včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 15. 06. 2022
4.

USNESENÍ č. 1037/22/RK
RO č. 202/22 - úpravy v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor silničního hospodářství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 202/22, kterým se v rámci kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor
silničního hospodářství:
1. snižují výdaje z akce „Bedřichov - integrovaný rozvoj a oprava dopravní infrastruktury“ ve výši
7.000.000 Kč,
2.

navyšují výdaje v celkové výši 7.000.000 Kč, a to na akci:
a)
b)

Kontrola předpjatých mostních konstrukcí ve výši 4.000.000 Kč,
Znalecké posudky pro věcná břemena ve výši 1.000.000 Kč,

c)
d)

Posudky, průzkumy před zadáním PD nebo reklamací ve výši 1.000.000 Kč,
Následná péče o aleje v době udržitelnosti 10 let ve výši 1.000.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 202/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 1038/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „HZS - úhrada likvidačních prací“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem; navýšení příspěvku
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o navýšení mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z částky 1.500.000 Kč na částku
2.500.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „HZS - úhrada
likvidačních prací“
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení,
včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 15. 06. 2022
USNESENÍ č. 1039/22/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností SILNICE LK a.s. - na provedení akce "Silnice
III/27243 Jítrava, rekonstrukce propustku"
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/503/2022 „Silnice III/27243 Jítrava, rekonstrukce propustku“,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK a.s., IČO: 28746503, se sídlem
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za nabídkovou cenu
4.336.139,85 Kč bez DPH, tj. 5.246.729,22 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1040/22/RK
Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
průběh a vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji za období listopad 2021
– duben 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resortu dopravy, předložit vyhodnocení
zimní údržby silnic II. a III. třídy jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
Termín: 21. 06. 2022
USNESENÍ č. 1041/22/RK
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie,
Z_S24_12_8120081365, k. ú. Mimoň
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie, Z_S24_12_8120081365 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, DIČ: CZ2472903 vedené pod
č.j. OLP/2635/2022 v rámci akce „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Pražská,
Mimoň“ na p. p. č. 4100 o výměře 25.991 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Mimoň, obec Mimoň, evidované na listu vlastnictví
č. 2157 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
s předběžným odhadem celkových realizačních nákladů přeložky ve výši 222.214 Kč bez DPH,
b)

předložený návrh Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie, Z_S24_12_8120081365, OLP/2635/2022 mezi Libereckým krajem
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a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČO: 24729035, DIČ: CZ2472903
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit po schválení
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1042/22/RK
Vstup Libereckého kraje do Honebního společenstva Ralsko
Rada kraje po projednání
souhlasí
se záměrem vzniku Honitby Ralsko – Hradčany a se vstupem Libereckého kraje do Honebního
společenstva Ralsko
a ukládá
1) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání záměr vzniku honitby Ralsko – Hradčany a ke schválení vstupu
Libereckého kraje do nově vzniklého Honebního společenstva Ralsko,
2)

Termín: 21. 06. 2022
Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
aby jménem Libereckého kraje činil nezbytná jednání vedoucí ke vzniku Honitby Ralsko
– Hradčany a vstupu Libereckého kraje do Honebního společenstva Ralsko.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 1043/22/RK
Odměna řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
v souladu se směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007, odměnu řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za výsledky řízení organizace v I. pololetí roku 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, rezort dopravy, informovat ředitele Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, o výši stanovené odměny.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1044/22/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci "Přehled
veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje a na 14. a 15. mimořádném
zasedání rady kraje".
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1045/22/RK
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Zadání veřejné zakázky „Pořizování licencí k produktům VMware“ z Rámcové dohody
na pořizování licencí produktů VMware
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky „Pořizování licencí k produktům VMware“ k Rámcové dohodě
na pořizování licencí produktů VMware, a to účastníku Data Protection Delivery Center, s.r.o.,
se sídlem Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČO 03064247, za nabídkovou cenu 840.154,60 Kč bez
DPH, tj. 1.016.587,07 Kč včetně DPH,
schvaluje
prováděcí smlouvu č. 2022_029 k Rámcové dohodě na pořizování produktů VMware ze dne
4. 11. 2020 č. OLP/2363/2022 mezi Libereckým krajem a společností Data Protection Delivery
Center, s.r.o., se sídlem Rybkova 1016/31, 60200 Brno, IČ 03064247
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit smlouvu č. OLP/2363/2022 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 1046/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné v rámci DNS „Nákup monitorů“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup monitorů“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to Netfox s.r.o.,
IČO 27574032, se sídlem Koněvova 65/2755, 130 00 Praha 3 za nabídkovou cenu 131.500 Kč
bez DPH, tj. 159.115 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/2475/2022 mezi Libereckým krajem a společností Netfox s.r.o.,
IČO 27574032, se sídlem Koněvova 65/2755, 130 00 Praha 3
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
USNESENÍ č. 1047/22/RK
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou
Libereckého kraje, z. s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou Libereckého
kraje, z. s., se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, IČ: 68280645
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, podepsat Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem
a Krajskou hospodářskou komorou Libereckého kraje, z. s.
Termín: 30. 06. 2022
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……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 9. 6. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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