Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 5 ze zasedání Výboru hospodářského,
regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 17. 5. 2022
Přítomno:

12 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Bc. Michaela Veverková

Neomluveni:
Hosté:

Lukáš Chmel, Mgr. Michael Otta, Ing. Petra Kašparová, Ing. Eva Benešová

Ověřovatelé:

Lukáš Bělohradský

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu jednání
Kontrola úkolů z předchozího jednání výboru
Volba ověřovatele zápisu z jednání výboru
Materiál do Zastupitelstva LK – ZR-RO č. 164/22 – úpravy v kapitole 917 02 –
Transfery, záštity s finanční podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace obci
Roprachtice
5. Materiál do Zastupitelstva LK – ZR - RO č. 161/22 – úprava v kapitole 926 02 –
Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.7 Program na podporu
činností mateřských center
6. Materiál do Zastupitelstva LK – Žádost o změnu projektu z programu 2.5 Dotačního
fondu LK - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel – Papyrea, z.s.
7. Materiál do Zastupitelstva LK – Navýšení závazku spolufinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“
8. Materiál do Zastupitelstva LK – Vyhlášení programu „Kotlíkové dotace v
Libereckém kraji IV“ z 1. výzvy Programu Životního prostředí 2021 – 2027
9. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Výzva Ministerstva pro místní rozvoj
k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z programu Ukrajina – rozšíření
veřejných ubytovacích kapacit
10. Program 2.6 – Podpora místní Agendy 21 – hodnocení žádostí
11. Program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel – hodnocení
žádostí
12. Různé

1

Zápis č. 5 ze zasedání Výboru hospodářského, regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 17. 5. 2022

5. zasedání Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva
Libereckého kraje v roce 2022 zahájil předseda Mgr. Josef Horinka a dle prezenční listiny
zkontroloval, že výbor je usnášeníschopný.
1. Schválení programu jednání
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova schválil program jednání.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/48
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova po projednání
schvaluje
program 5. jednání Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova dne 17. 5.
2022.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

9

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

2. Kontrola úkolů z předchozího jednání výboru
Byla provedena kontrola plnění úkolů z předchozího jednání výboru s tím, že úkoly byly
splněny. V průběhu projednávání dorazila MgA. Ida Chuchlíková.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/49
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova po projednání
schvaluje
kontrolu plnění úkolů z 4. jednání Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje
venkova ze dne 12. 4. 2022.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

10

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

3. Volba ověřovatele zápisu z jednání výboru
Jako ověřovatel zápisu z 5. jednání Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje
venkova byl zvolena pan Lukáš Bělohradský. V průběhu projednávání bodu dorazil pan Lukáš
Bělohradský.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/50
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
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volí
Lukáše Bělohradského, jako ověřovatele zápisu z jednání výboru hospodářského, regionálního
rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje dne 17. 5. 2022.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

4. Materiál do Zastupitelstva LK – ZR-RO č. 164/22 – úpravy v kapitole 917 02 –
Transfery, záštity s finanční podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace obci
Roprachtice
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál pro jednání Zastupitelstva LK, jehož
předmětem je žádost obce Roprachtice o poskytnutí záštity s finanční podporou a změna
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 164/22, kterým dojde k úpravě specifického ukazatele
„Podpora ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje“ ve výši 10.000 Kč v rámci kapitoly
91702.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/50 (k návrhu usnesení pro 05/ZK/2022/58)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 164/22, kterým se upravuje specifický
ukazatel v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to
snížením specifického ukazatele „Podpora ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje“ o
částku 10.000 Kč a zavedením specifického ukazatele „Sjezd rodáků a přátel obce u příležitosti
670 let od první písemné zmínky o obci, 100. výročí názvu obce a 100. výročí pomníku padlým“
s částkou 10.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Roprachtice, se sídlem č.p.
144, 513 01 Roprachtice, IČ: 00276065, do výše 10.000 Kč
3) se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č.OLP/1291/2022 na projekt „Sjezd rodáků a přátel obce u příležitosti 670 let od první
písemné zmínky o obci, 100. výročí názvu obce a 100. výročí pomníku padlým“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a obcí Roprachtice, se sídlem č.p. 144, 513 01 Roprachtice, IČ:
00276065,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

3

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO
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5. Materiál do Zastupitelstva LK – ZR - RO č. 161/22 – úprava v kapitole 926 02 –
Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.7 Program na podporu
činností mateřských center
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál pro jednání Zastupitelstva LK, jehož
předmětem je odsouhlasení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/22 a poskytnutí
účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu, oblast podpory
Regionální rozvoj, program č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center v celkové
výši 1.999.986 Kč a zároveň odsouhlasení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace.
Ing. Markéta Khauerová ohlásila střet zájmů.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/51 (k návrhu usnesení pro 05/ZK/2022/59)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 161/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů v úhrnné výši 1.999.986 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 – Program na podporu činností
mateřských center ve výši 1.999.986 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2. 7 –
Program na podporu činností mateřských center ve výši 1.999.986 Kč
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 7 – Program na
podporu činností mateřských center v úhrnné výši 1.999.986 Kč, níže uvedeným
subjektům do výše:
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
05425824
Asociace Comeniana z.s., Liberec 5
Rodina v Centru
Podpora činností mateřských center v Libereckém kraji související s
provozováním základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřských center - měsíc - 12
244.000

30
73.189
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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 (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu

1.1.2022 - 31.12.2022

2
26626357
Centrum Mateřídouška, z.s., Hejnice
Rodičem se nikdo nenarodí
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského a rodinného centra - měsíc - 12
243.964

30
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

3
70155097
Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., Turnov
Činnost Centra pro rodinu Náruč 2022
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
246.964

29,64
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

4
02479273
Centrum volného času Moštárna o.p.s., Hejnice
Rodinné centrum Loďka

5

Zápis č. 5 ze zasedání Výboru hospodářského, regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 17. 5. 2022

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
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 10
243.964

30
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

5
27050432
Jablíčko - centrum pro rodinu. z.s., Jablonec nad Nisou
Rodina základ (do) života 2022
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsic - 12
243.964

30
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

6
02864711
Jednota bratrská Vratislavice, Liberec 30
Rodinné centrum Mozaika
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajistění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
244.000
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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
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo

30
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

7
22836802
Klub malých Dubáčků, z.s., Dubá
Chceme být přátelským místem, kam se budete rádi se svými dětmi vracet
2022
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
243.964

30
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

8
22738657
Mateřské centrum Pumpkin z.s., Česká Lípa
Fénix
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřského centra - měsic - 9
139.194

30
41.758
1.1.2022 - 30.09.2022

9
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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
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

87440270
Naděžda Hašlarová, Česká Lípa
Dětská herna KOKINO
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 9
243.964

30
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

10
27004295
Rodina v centru, z.ú., Nový Bor
Preventivní aktivity na podporu rodiny
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
243.964

30
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

11
26555832
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK - RŮŽODOL, z.s., Liberec
RŮŽODOL FANDÍ RODINÁM
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 8
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

245.000

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu

12
26533570
Rodinné centrum Maják, z.s., Tanvald

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)

29,88
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

Maják pro rodinu 2022
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
244.000

30
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

13
22836730
Rodinný klub Motýlek, z.s., Hodkovice nad Mohelkou
Motýlek pro rodinu 2022
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
245.000

29,88
73.189
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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 (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu

1.1.2022 - 31.12.2022

14
46745815
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě, Chrastava
Rodinné centrum Domeček
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
244.000

30
73.189
1.1.2022 - 31.12.2022

15
45599696
Oblastní charita Jilemnice, Jilemnice
Aktivity na podporu úplných a neúplných rodin s dětmi
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
zajištění činnosti mateřského centa - měsíc - 12
138.572

50
69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

16
07792051
Oříšek - pro život s hudbou z.ú., Bílá
Oříšek pro život s hudbou
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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
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

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

50
69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

17
73635642
Sbor Jednoty bratrské v Semilech, Semily
Rodinné centrum Pohoda - dejme dětem svůj čas
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
140.253

49,41
69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

18
45598029
Sbor Jednoty bratrské v Turnově, Turnov
Společně s Deštníkem
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činnosti mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
140.000
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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
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo

49,49
69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

19
22881735
Semínko země,z.s., Semily
S dětmi k přírodě blíž 2022
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
provoz mateřského centra - měsíc - 12
140.000

49,49
69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

20
27298132
studio beruška, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Podpora činnosti studia
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
138.572

50
69.286
1.1.2022 - 31.12.2022

21
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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
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

27051854
Centrum pro rodinu M.E.D., z.s., Semily
Jedem s M.E.D.em
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
95.000

69,34
65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

22
22734228
Krok pro všechny generace z. s., Česká Lípa
Rodinné centrum Zahrádka
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
55.802

70
39.061
1.1.2022 - 31.12.2022

23
04339819
Lewandulka z. s., Liberec 14 - Ruprechtice
Mateřské centrum Lewandulka -spolu
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

102.094

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu

24
08751935
Mateřské cetrum Korálek,z.s., Hrádek nad Nisou

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)

64,52
65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

MC Korálek
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
94.102

70
65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

25
06274684
Monte spolek, Liberec
Mc Plamínek
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
94.102

70
65.871
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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 (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu

1.1.2022 - 31.12.2022

26
04885031
Rodinné centrum Andílek z.s., Železný Brod
Rodina pod křídly Andílka III.
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
94.102

70
65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

27
04307267
Rodinné centrum Klubíčko, z.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou
Z pohádky do pohádky V.
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
36.229

70
25.360
1.1.2022 - 31.12.2022

28
07368119
Rodinné centrum Slůně - Česká Lípa, z.s., Česká Lípa
Rodina pospolu III
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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
Příjemce
dotace/ žadatel
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

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

70
65.537
1.1.2022 - 31.12.2022

29
26545136
Síť pro rodinu, z.s., Praha/Liberec
Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2022
Podpora činnosti mateřských center v Libereckém kraji související s
provozováním základních činností mateřského centra.
zajištění činnosti mateřských center - měsíc - 12
94.102

70
65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

30
06504221
Spolek ruku v ruce Liberec, Liberec
Mc Artemiska
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
94.102
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Navrhovaná
dotace (Kč)
Termín
realizace
projektu

70
65.871
1.1.2022 - 31.12.2022

1. se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.7 Program na podporu činností mateřských center, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a shora uvedenými příjemci
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

6. Materiál do Zastupitelstva LK – Žádost o změnu projektu z programu 2.5 Dotačního
fondu LK - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel – Papyrea, z.s.
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál pro jednání Zastupitelstva LK, jehož
předmětem je žádost příjemce dotace Papyrea, z.s. o změnu v projektu z programu Dotačního
fondu LK 2.5. Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/52 (k návrhu usnesení pro 05/ZK/2022/60)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Papyrea, z.s., se sídlem Zdislava 87, 463 53 Zdislava, IČ: 22901884 o
zrušení a změnu závazného parametru projektu „Ruční papírna Zdislava“, na jehož realizaci
byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 397/21/ZK ze dne 21. 9. 2021,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3428/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Papyrea, z.s., se sídlem Zdislava 87, 463 53 Zdislava,
IČ: 22901884 a Libereckým krajem, jehož předmětem je zrušení závazného parametru
„skartovačka na látku – ks - 1“ a změna původního parametru „dřevěný rám na papírenské síto
– ks - 1“ na nový „dřevěný rám na papírenské síto – ks - 2“ u projektu „Ruční papírna Zdislava“
a doporučuje
17
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materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

11

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

7. Materiál do Zastupitelstva LK – Navýšení závazku spolufinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál pro jednání Zastupitelstva LK, jehož
předmětem je změna závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/53 (k návrhu usnesení pro 05/ZK/202261/)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního
centra Liberce a Parkovací dům“ z původní částky 164.194.115 Kč na novou částku do výše
206.595.293 Kč a jeho rozložením v letech 2022 až 2023,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

12

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

8. Materiál do Zastupitelstva LK – Vyhlášení programu „Kotlíkové dotace v
Libereckém kraji IV“ z 1. výzvy Programu Životního prostředí 2021 – 2027
Mgr. Michael Otta představil členům výboru materiál pro jednání Zastupitelstva LK, jehož
předmětem je odsouhlasení vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
V průběhu projednávání bodu dorazila Ing. Iva Jirmanová.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/54 (k návrhu usnesení pro 05/ZK/2022/62)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
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s Vyhlášením a podmínkami programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ z 1. výzvy
„Programu Životního prostředí 2021 – 2027“, s předpokládaným objemem alokace určené k
rozdělení ve výši 108.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

12

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

9. Písemná informace do Zastupitelstva LK – Výzva Ministerstva pro místní rozvoj

k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z programu Ukrajina – rozšíření
veřejných ubytovacích kapacit
Mgr. Michael Otta představil členům výboru písemná informace pro jednání Zastupitelstva LK,
jejímž předmětem je poskytnutí informací o aktuálně vyhlášené výzvě Ministerstva pro místní
rozvoj na podporu rozšíření ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny. Materiál podává
informaci o nejzásadnějších podmínkách komplikujícím či znemožňujícím využití tohoto
nástroje Libereckým krajem.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/55 (k návrhu usnesení pro 05/ZK/2022/39e)
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o Výzvě Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce
2022 z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

12

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

10. Program 2.6 – Podpora místní Agendy 21 – hodnocení žádostí

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů vyhlásil program k předkládání žádostí o
dotaci – oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21. Celkem
bylo podáno 13 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 690.230 Kč. Všechny žádosti prošly
formálním hodnocením.
Vzhledem k úspoře finančních prostředků z vyúčtování předchozího období činí rezerva
programu k rozdělení celkem 716.417 Kč. Konečné hodnocení a návrh na přidělení podpory
přísluší Výboru HRRRV.
V souladu se Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje navrhl ORREP převod nevyužitých
finančních prostředků ve výši 26.187 Kč z rezervy programu 2.6 Podpora místní Agendy 21 do
19
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programu 2.5 Podpora regionálních výrobců, výrobků a tradičních řemesel, kde je převis
požadovaných prostředků nad alokací programu.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/56
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
a) s navýšením alokace v rámci Vyhlášení 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 o úsporu z předchozího období na konečnou výši 690.230
Kč
b) s poskytnutím dotací z programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 na projekty:

Název žadatele

Požadované
prostředky v
Kč

IČ

Název projektu

Město Lomnice
nad Popelkou

00275905

Lomnice nad Popelkou místo, kde se dobře žije
2022/2023

25 000,00

MAS Achát z.s.

27011721

Putování za studánkami na
území MAS Achát

55 000,00

Obec Hlavice

00672050

Město Turnov

00276227

MCU
KOLOSEUM,
o.p.s.

25405080

SVĚTOVÝ DEN SRDCE
2022 - IV. ročník

70 000,00

Mikroregion
Podkozákovsko

70229724

Bezpečně v obcích
Mikroregionu
Podkozákovsko

70 000,00

854859

Město, kde se dobře žije.

33 000,00

26672472

Poznej sebe sama s
TULIPANem 2022

48 480,00

00275808

Poradna zdraví a Evropský
týden mobility v Jilemnici

70 000,00

Středisko
volného času
Sluníčko
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace
Sdružení
TULIPAN, z.s.
Město Jilemnice

ZA HLAVICKO
KRÁSNĚJŠÍ
Zdravé město

20
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Obec Rynoltice

00263168

Obec Poniklá

00276006

Rada seniorů
České republiky,
Krajská rada
04450515
seniorů
Libereckého
kraje, p. s.
Obec Jeřmanice

46744959

Rynoltice - Máme to ve
vlastních rukách III.
Obecní uši dokořán II.

70 000,00
70 000,00

Nikdo by neměl být sám

30 000,00

Udržitelný rozvoj obce
Jeřmanice

35 000,00

c) s převodem finančních prostředků ve výši 26.187 Kč z rezervy programu 2.6 Podpora
místní Agendy 21 do rezervy programu 2.5 Podpora regionálních výrobců, výrobků a tradičních
řemesel
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:

12

VÝSLEDEK:

PŘIJATO

11. Program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel –

hodnocení žádostí
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů dne 23.2.2022 vyhlásil program
k předkládání žádostí o dotaci – oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel s finančním objemem v celkové výši
1.400.000 Kč.
Celkem bylo podáno 43 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 1.884.739,63 Kč.
Formálním hodnocením prošlo 41 žádostí o dotaci v celkové výši 1.792.739,63 Kč.
č. usnesení: 05/22/VHRRRV/57
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého
kraje po projednání
souhlasí
a) 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 1.544.753
Kč.
b) s poskytnutím dotací z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a
tradičních řemesel na projekty:
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Poř.
číslo

Žadatel

IČ

Název projektu

Dotace

1

Bedřich
Svoboda

61532371

Včelí produkty - zvýšení soběstačnosti při
propagaci a osvětové činnosti

50000

2

Pavla
Petrnoušková

88091074

Střípky regionu IX.

50000

3

Bohdana
Vydrová

66314810

Zahájení provozu e-shopu

50000

4

Pavel Vydra

16692764

Nákup brusných kotoučů

50000

5

Petr Šťastný

13237691

Pořízení brusných kotoučů

50000

6

Biofarma Pod
Hájkem s.r.o.

24736261

Krkonošské hovězí speciality

50000

7

Jan Hradecký

13167812

Podpora reg.výrobce českého česneku z
Podkrkonoší a oveček z Bělé

50000

Podpora výroby regionálních bio potravin a bio
zemědělství v regionu

46060

8

Bio Verich s.r.o. 05625700

9

Jaroslava
Lajčiaková
Novotná

87446529

Rozvoj a renovace sklářské dílny

49000

10

Bc. Jana
Krupová, DiS.

74774701

Pěstování a vazba květin Jizerské kvítí na novém
místě

22260

11

Lukáš Róka

87810123

Lukáš Róka - propagace

15890

12

Marie
Prokopová

66655269

Atelier DOGALA - originální autorská pletená
móda

50000

Marketing a propagace

50000

44215801

Do brusírny se skříkem Stefanem - propagační
materíály

41090

42148201

Sklářské dílničky

21000

02173808

Včelí farma Smržov

45000

69389527

Modernizace výroby a zařízení pro přepravu
mobilní pece

38500

13
14
15
16
17

OutdoorKWAK
09784781
s.r.o.
Štěpánka
Kurfiřtová
Štrynclová
Jiřina
Ing. Tomáš
Moravec
Petr Klamt
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18

PROMINENT
27312453
CZ s.r.o.

Opravy výrobních strojů

50000

19

Bc. Aneta
Půhonná

07451326

Rozvinutí módní značky Kreativní svět Anety
Půhonné

50000

20

Levandulovna
s.r.o.

07834713

Levandulovna

46900

21

Miroslava
Priščáková

61307998

Propagace mýdlárny Mirčina mýdla jako
regionálního výrobce

35000

Inovace zařízení

50000

22

Mléko
09267841
Jeřmanice s.r.o.

23

Papyrea, z.s.

22901884

Ruční papírna Zdislava

50000

24

PIVOVAR
ROHOZEC,
a.s.

26011603

Etikety s označením Regionální produkt Český
ráj

50000

25

Rautis, a.s.

64052923

Perličkové ozdoby z Poniklé - podpora prodeje a
modernizace vybavení ve výrobě 7.

50000

Pořízení O-SiC desek na výpal keramiky

33880

26

Soňa Růžičková 71691031

27

Rostislav
Rakušan

74215337

Zjednodušení výroby prstenů na zakázku.

27349,63

28

Petr Klíma

76239306

Propagace tvorby, řemeslné kurzy pro veřejnost

10000

29

Hana Šlocarová 61313874

Prezentace a podpora ruční tvorby Hany
Šlocarové 2022 - 2023

49429

30

Jaroslav Bulva 65194918

Biofarma ARNOŠTICE 2022

50000

31

Iveta Valentová 43529887

Projekt sklářské a keramické výroby

24275

32

Květuše Gebrt
11418834
Strunová

Rozvoj keramické dílny a zachování řemesla

34678

33

Martin Skalník,
05751675
DiS.

MASK Gear - marketingové a komunikační
aktivity

34514

34

Martina
Papežíková

75775051

Podpora produktů značky dobroTY z Ráje

34678

35

Mgr. Darina
Bitmanová

87430606

Inovace zařízení pro tisk

34678
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36

Mgr. Klára
Jägerová

01627911

Sklářská dílna U KAHANU

34678

37

Monika
Jiříčková, Dis.

87349558

KVĚTINOVÁ FARMA S TRVALE
UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

31211

38

Sdružení
26672472
TULIPAN, z.s.

TULIPAN regionálním výrobcem 2022

34678

c) se zařazením níže uvedených projektů do zásobníku projektů:

Poř. číslo

Žadatel

IČ

39
40

Jizerské pekárny
JM KORAL, s. r. o.

48267201
25423053

41

Jan Kakos

73764230

Název projektu
Ekologická produkce
Modernizace brusírny
skleněných korálků a
aktualizace webových
modulů
Vybavení provozovny

d) s neposkytnutím dotací z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a
tradičních řemesel z uvedených důvodů:

Poř. číslo

42

43
PRO: 12

Žadatel

Ivan Vastl

IČ

Název projektu

Stáčení moštů a
fermentovaných
jablečných nápojů do
44587236
lahví

Reorganizace a
Pivovar Volt
redesign webové
s.r.o.
06270077 stránky pivovaru Volt
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

PŘÍTOMNO:
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VÝSLEDEK:

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
PŘIJATO
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12. Různé


Členové výboru byly pozváni na seminář „Komunitní energetika“, který se
uskuteční dne 2. června od 9:00 v zasedací místnosti č. 326 Krajského úřadu
Libereckého kraje

Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Lukáš Bělohradský
člen Výboru hospodářského, regionálního rozvoje
a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje
……………………………….
Mgr. Josef Horinka
předseda Výboru hospodářského, regionálního rozvoje
a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec, 17. května 2022
Zapsal: Lukáš Chmel
tajemník
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