Výpis usnesení z 15. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 9. 8. 2022
USNESENÍ č. 1267/22/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů plnění usnesení č.
- 290/22/ZK ad 2) z 31. 7. 2022 na 22. 8. 2022,
- 241/22/ZK ad 1. z 30. 7. 2022 na 31. 8. 2022,
- 59/22/ZK, 172/22/ZK z 30. 6. 22 na 31. 8. 2022,
- 446/15/ZK, 13/20/ZK, 122/21/ZK z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
- 383/14/ZK, 198/16/ZK, 149/17/ZK, 376/17/ZK, 170/18/ZK, 227/18/ZK, 289/18/ZK, 357/18/ZK,
448/18/ZK, 47/19/ZK, 200/19/ZK, 201/19/ZK, 325/19/ZK, 437/19/ZK, 443/19/ZK, 445/19/ZK,
490/19/ZK, 10/20/ZK, 185/20/ZK, 187/20/ZK, 321/20/ZK, 322/20/ZK z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 158/19/ZK, 162/21/ZK, 333/21/ZK, 56/22/ZK z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 292/21/ZK, 364/21/ZK, 397/21/ZK, 424/21/ZK, 425/21/ZK,
426/21/ZK, 432/21/ZK, 437/21/ZK, 440/21/ZK, 450/21/ZK, 468/21/ZK, 489/21/ZK, 540/21/ZK,
541/21/ZK, 542/21/ZK, 544/21/ZK, 7/22/ZK, 13/22/ZK, 16/22/ZK, 19/22/ZK, 20/22/ZK, 21/22/ZK,
22/22/ZK, 23/22/ZK, 24/22/ZK, 55/22/ZK, 57/22/ZK, 58/22/ZK, 60/22/ZK, 79/22/ZK, 96/22/ZK,
97/22/ZK, 98/22/ZK, 99/22/ZK, 107/22/ZK, 110/22/ZK, 117/22/ZK, 123/22/ZK, 127/22/ZK,
128/22/ZK, 133/22/ZK, 148/22/ZK, 150/22/ZK, 151/22/ZK, 163/22/ZK, 164/22/ZK, 170/22/ZK,
171/22/ZK, 173/22/ZK, 174/22/ZK, 175/22/ZK, 180/22/ZK, 181/22/ZK, 187/22/ZK, 196/22/ZK,
198/22/ZK, 202/22/ZK, 214/22/ZK, 216/22/ZK, 218/22/ZK, 219/22/ZK, 221/22/ZK, 223/22/ZK,
224/22/ZK, 225/22/ZK, 226/22/ZK, 227/22/ZK, 231/22/ZK, 232/22/ZK, 233/22/ZK, 234/22/ZK,
236/22/ZK, 242/22/ZK, 243/22/ZK, 244/22/ZK, 246/22/ZK, 248/22/ZK, 251/22/ZK, 252/22/ZK,
253/22/ZK, 254/22/ZK, 255/22/ZK, 256/22/ZK, 258/22/ZK, 269/22/ZK, 270/22/ZK, 271/22/ZK,
286/22/ZK, 289/22/ZK, 291/22/ZK, 292/22/ZK, 293/22/ZK, 296/22/ZK, 297/22/ZK, 299/22/ZK,
300/22/ZK, 302/22/ZK, 305/22/ZK, 307/22/ZK, 309/22/ZK, 311/22/ZK, 314/22/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1268/22/RK
Příprava 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 30. 8. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 8. 2022.
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USNESENÍ č. 1269/22/RK
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje za leden–červen 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
přehled účasti členů výborů na jednáních výborů zastupitelstva kraje za období leden-červen 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje přehled účasti členů
výborů na jednáních zastupitelstva kraje, jako písemnou informaci.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1270/22/RK
Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na pořízení nemovitostí
Mikroregionu Frýdlantsko a návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši
3.400.000 Kč Mikroregionu Frýdlantsko, se sídlem nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant,
IČ: 70946213, na pořízení nemovitostí v k.ú. Frýdlant v rámci projektu „Heřmanička
– nádraží Frýdlant“,
2. s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. OLP/2393/2022 mezi Libereckým
krajem a Mikroregionem Frýdlantsko, se sídlem nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČ:
70946213, na pořízení nemovitostí v k.ú. Frýdlant v rámci projektu „Heřmanička – nádraží
Frýdlant“
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje a návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. OLP/2393/2022
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1271/22/RK
Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje z kapitoly 917 01
– Transfery na vybudování kamerového systému
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 01 – Transfery, ve výši
200.000 Kč Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje, IČO: 72050501, se sídlem:
nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město, 460 01 v souvislosti s realizací projektu
s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje „Vybudování kamerového systému v Libereckém
kraji“ na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci č. OLP/2412/2020, schváleného usnesením
Rady Libereckého kraje č. 1340/20/RK,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/3221/2022 o poskytnutí finančního daru uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, IČO: 72050501, se sídlem:
nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město, 460 01
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit návrh na rozhodnutí o poskytnutí finančního
daru Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 08. 2022

p. č.

USNESENÍ č. 1272/22/RK
Revokace části usnesení č. 264/22/RK ze dne 7. 6. 2022, rozhodnutí o poskytnutí dotací z DF
LK, programu č. 1.2
Rada kraje po projednání
revokuje
část usnesení č. 915/22/RK ze dne 7. 6. 2022, kterým Rada Libereckého kraje souhlasila
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje 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 uvedenému žadateli o dotaci na projekt:
Žadatel

SH ČMS Sbor
62
dobrovolnýc
h hasičů

Smržovka

IČO

Název
projektu

Soutěž v
požárním
64668231
útoku mužů a
žen

Popis
projektu
Organizování
hasičských
soutěží
dospělých

Výše
dotace v
Kč

10 000,00

p. č.

souhlasí
s neposkytnutím účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
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 uvedenému žadateli o dotaci na projekt:
Žadatel

SH ČMS Sbor
62
dobrovolných
hasičů

Smržovka

IČO

Název
projektu

Soutěž v
požárním
64668231
útoku mužů a
žen

Popis
projektu

Výše dotace v
Kč

Organizování
hasičských
soutěží
dospělých

10 000,00

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje revokaci části usnesení č. 264/22/ZK ze dne 21. 6. 2022, úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí
o neposkytnutí dotace z DF LK, programu č. 1.2.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1273/22/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
3

Výpis usnesení z 15. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 9.8.2022
plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 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 červenec roku
2022 jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1274/22/RK
RO č. 262/22 – navýšení příjmů a výdajů v kapitole 931 01 – Krizový fond – ubytování Ukrajina
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 262/22, kterým se navyšují očekávané příjmy kraje z titulu přijaté „Paušální
náhrady nákladů za ubytování osob z Ukrajiny“ z Ministerstva financí ve výši 84.600.000 Kč
a současně se navyšují výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana, v části
Krizový stav Ukrajina – ubytování kompenzační příspěvky a paušální náhrady ve výši 84.600.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 262/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1275/22/RK
Stanovení stravného, náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanovení ceny
pohonných hmot pro poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2022
- aktualizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny
pohonných hmot, stanovené pro účely poskytování cestovních náhrad vyhláškou Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb., v platném znění a nové aktualizace vyhlášky ze srpna
2022, s účinností od data uvedeného ve Sbírce zákonů,
2) změnu stravného pro zaměstnance Libereckého kraje za každý kalendářní den pracovní cesty
v roce 2022 s účinností od data uvedeného ve Sbírce zákonů ve výši
a) 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 210 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 320 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,
schvaluje
změnu stravného pro členy Zastupitelstva Libereckého kraje za každý kalendářní den pracovní cesty
v roce 2022 s účinností od data uvedeného ve Sbírce zákonů ve výši
a) 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 210 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 320 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit stanovené sazby základních náhrad za používání silničních
motorových vozidel, průměrných cen pohonných hmot a výši stravného pro rok 2022 s účinností
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od data uvedeného ve Sbírce zákonů, jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1276/22/RK
Revokace části usnesení č. 714/22/RK – poskytnutí dotace z programu 9.1
Rada kraje po projednání
revokuje
část usnesení č. 714/22/RK ze dne 3. 5. 2022 v části „souhlasí“ v bodě 2 písm. a), kterým Rada
Libereckého kraje souhlasila s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
v rámci oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví Dotační fond LK, program č. 9.1 Podpora ozdravných a
rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, organizaci Unie ROSKA – reg. org.
ROSKA ČESKÁ LÍPA, z. p. s., se sídlem Rumburských hrdinů 860, 473 01 Arnultovice, Nový Bor,
IČO: 63778611, ve výši 6.750 Kč na projekt „Víkendový rekondiční pobyt nemocných s
roztroušenou sklerózou – jaro“,
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví Dotační fond LK, program č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně
postižené
občany
organizaci
Unie
ROSKA
– reg. org. ROSKA ČESKÁ LÍPA, z. p. s., se sídlem Rumburských hrdinů 860, 473 01
Arnultovice, Nový Bor, IČO: 63778611, na projekt „Víkendový rekondiční pobyt nemocných
s roztroušenou sklerózou – jaro“ ve výši 6.750 Kč,
2) se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2157/2022 uzavíranou
mezi Libereckým krajem a organizací Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÁ LÍPA, z. p. s.,
IČO: 63778611, na projekt „Víkendový rekondiční pobyt nemocných s roztroušenou sklerózou
– jaro“
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit k projednání
Zastupitelstvu
Libereckého
kraje
poskytnutí
dotace
organizaci
Unie
ROSKA
– reg. org. ROSKA ČESKÁ LÍPA, z. p. s., a smlouvu č. OLP/2157/2022.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1277/22/RK
2. Vyhlášení programu č. 9.3 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9
Zdravotnictví
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programu 9.3 „Podpora osob se zdravotním postižením“ Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 „Zdravotnictví“ s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 728.885,30 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení podmínky a Vyhlášení programu č. 9.3 „Podpora osob se zdravotním
postižením“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, s
předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 728.885,30 Kč,
včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 30. 08. 2022
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USNESENÍ č. 1278/22/RK
Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru v celkové výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) příspěvkovou
organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, od společnosti Nadace PRECIOSA, se
sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 60254092
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: 12. 08. 2022
USNESENÍ č. 1279/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-02/22 – Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01
Liberec příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 02/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec. Kontrola byla
vykonána ve dnech 25. 4. 2022 - 26. 4. 2022 a 2. 5. 2022 na místě, kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky.
USNESENÍ č. 1280/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-04/22 – Dětský domov, Zámecká 1, 471 25 Jablonné v Podještědí,
příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 04/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Dětský domov, Zámecká 1, 471 25 Jablonné v Podještědí. Kontrola byla vykonána
ve dnech 16. 5. 2022 - 17. 5. 2022 na místě, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
USNESENÍ č. 1281/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-85/22 – Dětský domov, Mariánská 570/54, 470 01 Česká Lípa,
příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 85/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Dětský domov, Mariánská 570/54, 470 01 Česká Lípa. Kontrola byla vykonána ve
dnech 30. 5. 2022 a 1. 6. 2022 na místě, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
USNESENÍ č. 1282/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-86/22 – APOSS Liberec, Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec,
příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 86/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
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Libereckého kraje APOSS Liberec, Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec. Kontrola byla vykonána ve
dnech 13. 6. 2022 - 14. 6. 2022 na místě, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
USNESENÍ č. 1283/22/RK
Písemná informace
Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2022
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit zastupitelstvu kraje
písemnou informaci "Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2022".
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1284/22/RK
RO č. 227/22 – úprava v kapitole 917 08 – Transfery, záštita s finanční podporou
– Den architektury
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 227/22, kterým se upravuje specifický ukazatel v kapitole 917 08
– Transfery, odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 25.000 Kč, bez dopadu na celkový
objem kapitoly, a to:
a) snížením specifického ukazatele Životní prostředí a zemědělství, Podpora ojedinělých projektů
na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši 25.000 Kč,
b) zavedením nového specifického ukazatele „Den architektury –
“
v celkové výši 25.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše 25.000 Kč
příjemci
, bytem
na akci „Den
architektury“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/2966/2022 na akci „Den architektury“
uzavíranou mezi Libereckým krajem a
bytem
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. 227/22 jako písemnou informaci,
2.

Termín: 30. 08. 2022
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, uzavřít smlouvu č. OLP/2966/2022.
Termín: 30. 10. 2022

USNESENÍ č. 1285/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Liberec v rámci Memoranda
o spolupráci při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise
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Rada kraje po projednání
souhlasí
1.
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - odboru životního
prostředí a zemědělství ve výši 1.125.905 Kč níže uvedenému příjemci na projekt:
Název žadatele

IČ, sídlo
žadatele

00262978,
nám. Dr.
Statutární město E. Beneše
Liberec
1/1, 460
59, Liberec
1

Název projektu

Závazné parametry
projektu

Dokumentace pro
vydání rozhodnutí
o umístění stavby Protipovodňová
1 ks, Model proudění
opatření na Lužické podzemní vody - 1 ks,
Nise k ochraně města Hydrotechnické
Liberec - DÚR 1. posouzení - ovlivnění
etapy
proti toku - 1 ks,
Ekonomická
efektivita navržených
opatření - 1 ks

Dotace
do výše (Kč)

1.125.905,-

se smlouvou č. OLP/2961/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Statutárním městem
Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1, IČ: 00262978, na projekt
pod názvem „Protipovodňová opatření na Lužické Nise k ochraně města Liberec - DÚR 1.
etapy“
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 30. 08. 2022
2.

USNESENÍ č. 1286/22/RK
RO č. 258/22 - úprava kapitoly 917 08 – Transfery, zapojení dotace z Ministerstva školství
na Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny pro STŘEVLIK
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 258/22, kterým se upravují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 o poskytnutou neinvestiční dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 450.000 Kč, určenou příspěvkové
organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje v rámci Výzvy Adaptační skupiny
pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022,
navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, o částku
450.000 Kč, určenou příspěvkové organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
a to zavedením nového specifického ukazatele „MSMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti
z UKR 2022“
a ukládá
2.
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
předložit rozpočtové opatření č. 258/22 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1287/22/RK
Změna projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.6 Podpora
retence vody v krajině – Centrum Tábor, z. s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Centrum Tábor, z. s., Nová Ves nad Popelkou 57, 512 71 Nová Ves
nad Popelkou, IČ: 70150486, o prodloužení termínu realizace projektu „Víceúčelová malá vodní
nádrž v Nové Vsi nad Popelkou“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 8.6 Podpora retence vody v krajině usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 240/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2158/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi příjemcem dotace Centrum Tábor, z. s., Nová Ves nad Popelkou
57, 512 71 Nová Ves nad Popelkou, IČ: 70150486, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
termínu ukončení realizace projektu „Víceúčelová malá vodní nádrž v Nové Vsi nad Popelkou,“ a to
ze dne 30. 9. 2022 na 30. 9. 2024 a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,
a to ze dne 19. 11. 2022 na 19. 11. 2024
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1288/22/RK
ZR–RO č. 259/22 – úprava kapitoly 91708 - ocenění Výrobek roku Libereckého kraje a finanční
dar za ocenění
Rada kraje po projednání
souhlasí
1)
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 259/22, kterým se snižují
nespecifikované rezervy v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství (Výrobek roku Libereckého kraje – finanční dar
jako ocenění v soutěži) v celkové výši 250.000 Kč a současně se navyšují, zavádí
nové specifické ukazatele v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství (Výrobek roku Libereckého kraje – finanční dar jako
ocenění v soutěži) v celkové výši 250.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2)
3)

s návrhem na udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství
– zemědělství roku 2022“ výrobkům uvedeným níže v tabulce,
s použitím označení „Výrobek roku 2022 Libereckého kraje“ u výrobků uvedených
níže v tabulce, s použitím označení „Nejlepší výrobek roku 2022 Libereckého kraje
– 1. místo“ u výrobku Zrající ovčí sýr nakládaný v oleji výrobce Michal Sabáček,
IČO 04070763
Volfartice
s použitím označení
„Nejlepší
výrobek
roku
2022
Libereckého
kraje
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4)

– 2. místo“ u výrobku Vratislavická kyselka citron výrobce Kitl s.r.o.,
IČO 46712518, se sídlem Pasířská 3299/60, Jablonec nad Nisou 466 01, s použitím
označení
„Nejlepší
výrobek
roku
2022
Libereckého
kraje
– 3. místo“ u výrobku Škvarková pomazánka výrobce Váša spol. s r.o.,
IČO 25096575, se sídlem Potoční 2, Mimoň 471 24, s použitím označení „Výrobek
roku 2022 Libereckého kraje - Přínos ke zdravému životnímu stylu“ u výrobku
Žitno-pšeničný kvasový chléb výrobce Lukáš Mašek, IČO 08538387, se sídlem
Velké Hamry
a s použitím loga Libereckého kraje
na obalu výrobků uvedených níže v tabulce,
s poskytnutím finančního daru níže uvedeným příjemcům dle návrhu na ocenění
jejich výrobků v soutěži „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství
– zemědělství roku 2022“ ve výši:

VÝROBEK ROKU 2022 LIBERECKÉHO KRAJE

kategorie

název výrobku

výrobce

sídlo

IČO

finanční dar

Masné výrobky Tlačenka světlá

Váša spol. s r.o.
25096575

Potoční 2, 471 24
Mimoň

Mléko a mléčné Zrající ovčí sýr
výrobky
nakládaný v oleji

Michal Sabáček
04070763

Volfartice

Pekařské
výrobky

Žitno-pšeničný
kvasový chléb

Lukáš Mašek
08538387

Cukrářské
výrobky

Jahodový
cheesecake

Pavla Pospíšilová
09524878

Alkoholické
nápoje

Polotmavá
dvanáctka

Beranův pivovar, s.r.o.
06748571

Bílá 14, 463 43
Trávníček

25.000 Kč

Kitl s.r.o.
46712518

Pasířská 3299/60,
466 01 Jablonec
nad Nisou

25.000 Kč

Nealkoholické Vratislavická
nápoje
kyselka citron
Ovoce
a zelenina

Labužnická
paprikajda

Martina Papežíková
75775051

Biopotraviny

Kefír přírodní BIO

Ladislav Stehlík
71014799
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Velké

25.000 Kč

25.000 Kč

25.000 Kč

Hamry
Hodkovice
nad Mohelkou

Turnov

Jablonec
nad Jizerou

25.000 Kč

25.000 Kč

25.000 Kč
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Ostatní

Škvarková
pomazánka

Váša spol. s r.o.
25096575

Potoční 2, 471 24
Mimoň

25.000 Kč

VÝROBEK ROKU 2022 LIBERECKÉHO KRAJE
- PŘÍNOS KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

název výrobku

Žitno-pšeničný kvasový chléb

výrobce
IČO
Lukáš Mašek
08538387

sídlo

finanční dar

Velké

25.000 Kč

Hamry

schvaluje
vzor darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako dárcem a výše uvedenými
výrobci jako obdarovanými
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit
Zastupitelstvu
Libereckého
kraje
materiál
„Změna
rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 259/22 – úprava kapitoly 91708 - ocenění Výrobek roku Libereckého kraje
a finanční dar za ocenění“ k projednání a schválení.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1289/22/RK
ZR–RO č. 263/22 – úprava kapitoly 914 05 – Působnosti a kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 263/22, kterým se:
a) v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí snižuje specifický ukazatel „Činnost
organizací sdružujících seniory“ o částku 80.000 Kč,
b)
c)

v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí snižuje specifický ukazatel „Krajská Rada
seniorů Liberec – Činnost KRS LK“ o částku 130.000 Kč,
v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí zavádí specifický ukazatel, „Krajská
setkání nestátních neziskových organizací“ ve výši 210.000 Kč

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 263/22 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
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USNESENÍ č. 1290/22/RK
ZR–RO č. 264/22 – zapojení vráceného nedočerpaného provozního příspěvku příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí za rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 264/22, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2022 z titulu vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku za rok 2021 v celkové výši 2.735.679,20 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2022 v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace, sociální
odbor v celkové výši 2.735.679,20 Kč:
a)
b)

navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková organizace, v celkové výši 1.623.295 Kč,
navýšením specifického ukazatele „Finanční rezerva PO“, v celkové výši 1.112.384,20 Kč

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 264/22 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1291/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 51.400 Kč od dárce Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3,
140 53 Praha 4, IČO: 26721511, ve prospěch zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace,
se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré město, IČO: 70932522,
2.

3.

4.

s přijetím finančního daru ve výši 3.000 Kč od dárce Obec Brniště, se sídlem Obecní úřad
Brniště čp. 102, 471 29 Brniště, IČO: 00260401, ve prospěch zařízení Denní a pobytové sociální
služby Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO:
48282961,
s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Ježek software, s. r. o., se sídlem Mariánská
3233, 470 01 Česká Lípa, IČO: 27282805, ve prospěch zařízení Denní a pobytové sociální
služby Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO:
48282961,
s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od dárce město Česká Lípa, se sídlem Náměstí T.
G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa, IČO: 00260428, ve prospěch zařízení Denní a pobytové
sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká
Lípa, IČO: 48282961,

přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce město Lázně Bělohrad, se sídlem Náměstí
K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 00271730, ve prospěch zařízení Služby sociální
péče TEREZA, příspěvková organizace, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov
u Semil, IČO: 00193771
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 08. 2022
5.
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USNESENÍ č. 1292/22/RK
Stanovení platu ředitelce zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o.
Rada kraje po projednání
stanovuje
Bc. Martině Valáškové, ředitelce zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem, IČO:
71220046,
plat
ve
výši,
dle
platového
výměru,
s
účinností
od 1. 8. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1293/22/RK
Hodnocení ředitelky zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení paní Mgr. Aleny Zemanové, ředitelky zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, za uplynulých 6 měsíců od jmenování do funkce,
souhlasí
s prodloužením funkčního období paní Mgr. Aleny Zemanové na postu ředitelky zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení a zajistit administrativní kroky k prodloužení funkčního
období ředitelky příspěvkové organizace.
Termín: 30. 08. 2022

Město
Železný
Brod/
město

IČO

00262
633

Výstupy
Název projektu /
Adresa
parametrů
účel projektu
projektu
Náměst
í
3.
května
č. p. 1,
468 22
Železn

Festival
sklářského
řemesla Skleněné
městečko/Podpor
a a zachování
kulturních aktivit
13

Realizace
Festivalu
sklářského
řemesla
Skleněné
městečko

400.000
2022 100.000
2023 -

De minimis

Příjemc
e/ právní
statut

Celková
výše
dotace/rozl
ožení
v letech v
Kč
Termín
realizace

USNESENÍ č. 1294/22/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti cestovního
ruchu - Skleněné městečko
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:

1. 1. 2022
A
– 31. 12.
N
2025
O

Výpis usnesení z 15. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 9.8.2022
ý Brod

spojených
se v letech
sklářskou
2022–2025
výrobou.
Návštěvníkům
nabízí
široké
spektrum akcí –
výstavy,
přednášky,
řemeslné
dílny,
ukázky výroby aj.

100.000
2024 100.000
2025 100.000

se smlouvou č. OLP/3247/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt realizovaný v letech 2022-2025 pod názvem „Festival sklářského
řemesla Skleněné městečko“, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Městem Železný
Brod, IČO: 00262633 se sídlem Náměstí 3. května č. p. 1, 468 22 Železný Brod
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/3247/2022 o poskytnutí dotace,
b)

b)

Termín: 30. 08. 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: 30. 08. 2022

USNESENÍ č. 1295/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z programu 7.10 - Rozvoj doprovodné
infrastruktury – karavanová stání - Nové Město pod Smrkem, Město Lomnice nad Popelkou
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace – Město Nové Město pod Smrkem, IČO 00263036, se sídlem Palackého
280, 463 65 Nového Město pod Smrkem o změnu parametrů projektu „Rozšíření karavanových
stání v kempu u koupaliště“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.:
7.10
Rozvoj
doprovodné
turistické
infrastruktury
– karavanová stání, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 296/21/ZK ze dne
22. 6. 2021,
b) žádost příjemce dotace – Město Lomnice nad Popelkou, IČO 00275905, se sídlem Husovo
náměstí č. p. 6, 512 51, Lomnice nad Popelkou o změnu termínu realizace projektu
„Karavanové stání Koupaliště, Lomnice nad Popelkou“ na jehož realizaci byla přiznána dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní
ruch,
program
č.:
7.10
Rozvoj
doprovodné
turistické
infrastruktury
– karavanová stání, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 296/21/ZK ze dne
22. 6. 2021,
souhlasí
a) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2374/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program
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b)

č.: 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury na realizaci projektu s názvem „Rozšíření
karavanových stání v kempu u koupaliště“, uzavřené dne 14. 7. 2021 mezi Městem Nové Město
pod Smrkem a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna parametrů projektu
– počet nově vybudovaných karavanových stání z původních 8 ks na nový počet 6 ks
karavanových stání,
s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2373/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program
č.: 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury na realizaci projektu s názvem
„Karavanové stání Koupaliště, Lomnice nad Popelkou“, uzavřené dne 14. 7. 2021 mezi městem
Lomnice nad Popelkou a Libereckým krajem, jehož předmětem je prodloužení termínu
ukončení realizace projektu „Karavanové stání Koupaliště, Lomnice nad Popelkou“
z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2023 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 2. 2023 na 19. 2. 2024

a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu parametrů projektu včetně dodatku č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2374/2021 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 08. 2022
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. 1 ke smlouvě č. OLP/2373/2021 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022

Název
projektu/
účel projektu

Krakonošův
divadelní
podzim
Občansk
Krakonošův
é
sdružení divadelní
Větrov, podzim je
národní
z.s.
přehlídka
spolek
venkovských
divadelních
souborů z České

Sídlo

Vysoké
nad
Jizerou
č. 302,
512 11
Vysoké
nad
Jizerou

IČO

Rozhoduj
ící
závazné
výstupy
projektu

265885 * realizace
79
akce - 4
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400.000
2022 –
100.000
2023 –
100.000
2024 –
100.000
2025 –
100.000

Termín
realizace
projektu
Veřejná
podpora

Příjemc
e/
forma

Celková
výše
dotace/rozlo
žení v letech
v Kč

USNESENÍ č. 1296/22/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury
– společnosti První festivalová, s.r.o. a Občanskému sdružení Větrov, z. s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím víceleté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje poskytnuté v
letech 2022 - 2025 žadatelům:

1.1.20
22 –
31.12.
2025

de
min
imi
s

Výpis usnesení z 15. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 9.8.2022
republiky.
Přispívá
k dalšímu
rozvoji a
zachování
regionální
kultury,
specifiky
ochotnického
divadla na
venkově a
zachování tradic
v Libereckém
kraji.
Benátská
s Impulsem!
Projekt se
zaměří na
propojení
nejvýznamnější
První
události regionu
festivalo – festivalu
vá, s.r.o. Benátská se
společn zajištěním
propagace
ost
s ručení festivalu,
ochrany
m
omezený návštěvníků,
rozvojem
m
regionální
kultury a
zachováním
tradic
v Libereckém
kraji.
2.

Purkyňo
va 74,
110 00
Praha 1

* realizace
029262 propagačn
02
í kampaně
-4

800.000
2022 –
200.000
2023 –
200.000
2024 –
200.000
2025 –
200.000

1.1.20
22 –
31.12.
2025

de
min
imi
s

se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
a) č. OLP/3283/2022 na projekt „Krakonošův divadelní podzim“ mezi Libereckým krajem a
Občanským sdružením Větrov, z. s., IČO: 26588579, se sídlem Vysoké nad Jizerou č. 302,

č. OLP/3290/2022 na projekt „Benátská s Impulsem!“ mezi Libereckým krajem a První
festivalová, s.r.o., IČO: 02926202, se sídlem Purkyňova 74, Praha 1
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit poskytnutí víceletých dotací k rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
b)
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USNESENÍ č. 1297/22/RK
Realizace projektu Křišťálové údolí ve druhém pololetí roku 2022 na základě Rámcové
smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
objednávku č. OBJ/994/2022 uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
uzavřené mezi Libereckým krajem a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem
U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 48267210, jejímž předmětem je specifikace
činností spojených s realizací projektu Křišťálové údolí
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit objednávku č. OBJ/994/2022 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 22. 08. 2022
USNESENÍ č. 1298/22/RK
ZR-RO č. 252/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové organizace, 914 07 působnosti, 920 14
kapitálové výdaje – Kulturně kreativní průmysl a Vísecká rychta
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 252/22, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 913 07 - Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, a to snížením dílčího ukazatele Finanční rezerva na řešení provozních
potřeb v průběhu roku o částku 300.000 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 914 07 - Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, a to snížením rozpisového ukazatele Kulturní a kreativní průmysl, odvětví o částku
1.208.016 Kč,
c) navyšují výdaje v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku 300.000 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele Vlastivědné
muzeum a galerie v České Lípě – oprava střechy,
navyšují výdaje v kapitole 923 07 Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu o částku 1.208.016 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele
Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Libereckého
kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 30. 08. 2022
d)

USNESENÍ č. 1299/22/RK
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Zoo Liberec, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním přílohy č. 1 zřizovací listiny Zoo Liberec, příspěvkové organizace, IČO 10973583,
se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, kterým se upravuje vymezení
svěřeného nemovitého majetku
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a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit přílohu č. 1 zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1300/22/RK
ZR-RO č. 251/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 917 02– Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtové opatření č. 251/22, kterým se:
a) navyšují příjmy kraje o celkovou částku 2.911.426 Kč z titulu přijaté dotace z programu
Ministerstva průmyslu a obchodu OBCHŮDEK 2021+ v souvislosti s krajem
předfinancovanými projekty z programu Libereckého kraje OBCHŮDEK 2021+,
b) navyšují výdaje kraje v kapitole 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v nespecifikovaných rezervách programu OBCHŮDEK 2021+, o celkovou částku
2.911.426 Kč,
c) snižují výdaje v kapitole 917 02 Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci“ o částku
1.000.000 Kč a zároveň se navyšují výdaje kraje ve stejné kapitole v nespecifikovaných
rezervách programu OBCHŮDEK 2021+, ve výši 1.000.000 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit změnu rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 251/22 Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a ke schválení.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1301/22/RK
Závazek předfinancování a spolufinancování programu na podporu provozu venkovských
prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ v roce 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení žádosti o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje
„OBCHŮDEK 2021+“ do 2. výzvy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu – Program
podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“, pro rok 2022,
souhlasí
1) s předfinancováním programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje
„OBCHŮDEK 2021+“, do výše 4.000.000 Kč,
2)

se spolufinancováním programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje
„OBCHŮDEK 2021+“, z rozpočtu Libereckého kraje do výše 400.000 Kč,

v případě, že Libereckému kraji bude schválena dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu
na podporu malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“, pro rok 2022.
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
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1)

2)

3)

předložit žádost o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje
„OBCHŮDEK 2021+“ do 2. výzvy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu
– Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“,
Termín: 15. 10. 2022
předložit závazek předpokládané výše předfinancování a spolufinancování projektu
zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 30. 08. 2022
zajistit zpracování, vyhlášení a administraci programu Libereckého kraje na podporu
venkovských prodejen Libereckého kraje „Obchůdek 2021+“ pro rok 2022.
Termín: 30. 06. 2023

USNESENÍ č. 1302/22/RK
Nominace zástupců Libereckého kraje v Monitorovacím výboru programu INTERREG Česko
-Polsko 2021 - 2027
Rada kraje po projednání
schvaluje
nominaci Mgr. Jiřího Ulvra jako člena Monitorovacího výboru programu INTERREG
Česko-Polsko 2021 -2027 s hlasovacím právem a Mgr. Michaela Otty, MPA, jako jeho zástupce
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení nominací Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1303/22/RK
Informace o výsledku hodnocení předložených žádostí měst a obcí Libereckého kraje
do národního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o výsledku hodnocení předložených žádostí měst a obcí Libereckého kraje do národního
programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022
a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit materiál zastupitelstvu
kraje jako písemnou informaci.
Termín: 30. 08. 2022
2) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, odeslat PhDr. Ivanu Bartošovi, Ph.D., ministru
pro místní rozvoj, dopis s analýzou vyhodnocení předložených žádostí měst a obcí Libereckého
kraje do národního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022, s výhradami
Libereckého kraje k výsledku hodnocení a s žádostí o projednání případných změn podmínek
programu.
Termín: 31. 08. 2022

19

Výpis usnesení z 15. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 9.8.2022
USNESENÍ č. 1304/22/RK
Projektový záměr „Smart Akcelerátor Libereckého kraje III“
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Smart Akcelerátor Libereckého kraje III“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování projektové žádosti,
včetně všech příloh, do výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I Operačního programu Jan Amos
Komenský.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1305/22/RK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
– vegetační střecha na parkovacím domě“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na
parkovacím domě“ do výzvy č. 10/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci Národního
plánu obnovy, podoblasti 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, aktivity 1.5.E
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí,
souhlasí
a) s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního
centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“ z původní částky 506.658 Kč na novou
částku 2.300.000 Kč a jeho rozložením v letech 2022 – 2023,
b) s navýšením předpokládaného předfinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce –
vegetační střecha na parkovacím domě“ z původní částky 2.871.057 Kč na novou částku
6.300.000 Kč a jeho rozložením v letech 2022 – 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit projektovou žádost projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha
na parkovacím domě“ do výzvy č. 10/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci
Národního plánu obnovy,
b)

Termín: 31. 08. 2022
předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“ zastupitelstvu
kraje ke schválení,

c)

Termín: 30. 08. 2022
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“ v případě jeho
schválení řídícím orgánem Národního programu Životní prostředí.
Termín: 31. 12. 2028
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USNESENÍ č. 1306/22/RK
Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování žádosti
„Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“
Rada kraje po projednání
schvaluje
objednávku č. OBJ/954/2022, 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
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1307/22/RK
Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova –
obce Žďárek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Žďárek, se sídlem Žďárek č.p. 60, 463 44 Žďárek, IČ: 00671860, o
změnu parametru v projektu „Chodník v obci Žďárek“, 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/2625/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Žďárek, se sídlem Žďárek č. p. 60, 463 44 Žďárek, IČ:
00671860 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna parametru z původního parametru –
chodník – 150 m, na nový parametr - chodník - 120 m
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: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1308/22/RK
RO č. 260/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí dotace
v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 260/22, 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 120.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a
to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
v úhrnné výši 120.000 Kč na základě odstoupení 1 příjemce od realizace projektu,
2)

zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 12.500 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
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3)

odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“,
zavedením nového dílčího ukazatele pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů ve výši 107.500 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 107.500 Kč níže uvedené žadatelce, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2389
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
Zdroj vytápění
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
Výše poskytnuté dotace
107500 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
16.04.2021 - 14.10.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III pro
žadatelku, které je přiznávána dotace,
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat
dle schváleného vzoru smlouvu o poskytnutí dotace z programu,
Termín: 30. 09. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 260/22
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1309/22/RK
RO č. 261/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu Kotlíkové dotace v LK III-NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 261/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 100.000,00 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
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1)

2)

snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ v úhrnné výši 100.000 Kč, na základě odstoupení jednoho příjemce od realizace
projektu,
zavedením nového dílčího ukazatele pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 100.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
100.000 Kč níže uvedené žadatelce, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2390
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
Výše poskytnuté dotace
100000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
16.04.2021 - 14.10.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatelku, které je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat
dle schváleného vzoru smlouvu o poskytnutí dotace,
Termín: 30. 09. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 261/22
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1310/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP
domu B“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B“,
registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0014585, vydané Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění termín
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ukončení realizace projektu z 31. 7. 2022 na 31. 10. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu
s rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1311/22/RK
Jmenování ředitele Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
výsledek konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, 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, Ing. Josefa Janečka na vedoucí pracovní místo ředitele
Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, a to
od 1. října 2022,
stanovuje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí Rady
Libereckého kraje č. 01/2007 plat Ing. Josefu Janečkovi, řediteli Střední školy strojní, stavební a
dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit jmenování, platový výměr a plnou moc Ing.
Josefa Janečka, ředitele Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1312/22/RK
Odměna pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
řediteli Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvková organizace, Mgr. Jaroslavu Počerovi v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007, odměnu
za dlouhodobé poskytování metodické pomoci v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o výši stanovené odměny.
Termín: 31. 08. 2022
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USNESENÍ č. 1313/22/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:
1. závodního auta MC Queen v hodnotě 499 Kč pro klienta dětského domova od společnosti
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., se sídlem Lojovická 797/20, 142 00 Praha-Libuš,
IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant,
Vrchlického 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105,
2.

b)

2 ks digitálního fotoaparátu Lumix, 12 ks ústní sprchy Panasonic, 4 ks bezdrátového
telefonu Panasonic, 2 ks rádia Panasonic a 4 ks HiFi systému Panasonic v celkové hodnotě
29.739,65 Kč pro klienty dětského domova od společnosti Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha –
Karlín, IČ: 24655121, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant,
Vrchlického 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105,

finančních darů:
1. ve výši 3.000 Kč k pokrytí nákladů na rekreační pobyty dětí z dětského domova od pana
Zdeňka Vodseďálka, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Bozkov, IČ: 16433513, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
2.

ve výši 6.000 Kč na dětskou logopedii pro klienty dětského domova od společnosti LEP
trading, s.r.o., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha – Vinohrady, IČ: 03439836,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Vrchlického 3005,
příspěvková organizace, IČ: 46748105,

ve výši 10.000 Kč na zakoupení potravin a drogerie na pobyt klientů dětského domova
v Itálii v měsíci srpnu 2022 od pana Milana Drábka, fyzické osoby podnikající
dle živnostenského zákona, se sídlem
Svor
IČ: 71857664, 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: 09. 09. 2022
3.

USNESENÍ č. 1314/22/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. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu:
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2.

a)

ve výši 16.200 Kč jako čerpání účelových darů,

b)

ve výši 178.167,20 Kč, které budou použity na dočasnou úhradu nákladů projektu
KOMPETENCE 4.0 registrační číslo CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 s celkovým
rozpočtem projektu ve výši 2.771.548 Kč,

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, Turnov,
příspěvková organizace, IČ: 75129507
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 1.300.000 Kč na další rozvoj činnosti
organizace - nákup stolních počítačů, monitorů, myší, klávesnice v rámci modernizace
počítačové učebny a nákup stolních počítačů pro technickohospodářské pracovníky,
b) změnu v Plánu investic organizace na rok 2022, beze změny výše celkového čerpání
prostředků fondu investic, konkrétně:
•
•

snížení rozpočtu akce „Kotel domov mládeže“ z původních 1.000.000 Kč na 700.000 Kč,
vyřazení akce „Konvektomat do školní jídelny“ v rozpočtu 700.000 Kč,

• zařazení nové akce „Tlaková pánev do školní jídelny“ v rozpočtu 1.000.000 Kč
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: 15. 09. 2022
USNESENÍ č. 1315/22/RK
Jmenování členů školských rad škol zřizovaných Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školských rad ve
školách zřizovaných Libereckým krajem:
Gymnázium, Střední odborná
škola a Střední zdravotnická
škola, Jilemnice, příspěvková
organizace
Obchodní akademie, Hotelová
škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace

Střední průmyslová škola,
Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace

Mgr. Vladimíra Richter
od 1. 9. 2022

Ing. Tomáš Hocke
od 15. 11. 2022

Helena Brejchová
od 1. 9. 2022
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____

____

Martina Drahoňovská
od 1. 9. 2022

____

____
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Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola sklářská a
Střední škola, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvková
organizace
Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská, Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová
škola a Vyšší odborná škola,
Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková
organizace

Ing Vladimír Jermář
od 1. 9. 2022

____

___

David Ševčík
od 1. 10. 2022

____

___.

Pavel Brzák, MBA
od 1. 9. 2022

Mgr. Jana Havlíčková
od 1. 10. 2022

Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace

Ing. Jiří Jandák
od 1. 10. 2022

Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Liberec II, Truhlářská
360/3, příspěvková organizace

Ing. Vladimír Herman
od 1. 9. 2022

Střední zdravotnická škola a
Střední odborná škola, Česká
Lípa, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková
organizace

Mgr. Tomáš Vlček
od 1. 9. 2022

Ing. Iveta Valentová
od 1. 9. 2022
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Ing. Jan Sviták
od 1. 9. 2022

____

____

____

___

____

____

____

____

____

____
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Střední škola hospodářská a
lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace

Václav Židek
od 1. 9. 2022

Základní škola a mateřská škola
logopedická, Liberec,
příspěvková organizace

Mgr. Pavel Kalous
Od 1. 9. 2022

Základní škola a Mateřská
škola, Jablonec nad Nisou,
Kamenná 404/4, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeňka Květová
od 1. 9. 2022

Základní škola a Mateřská
škola, Jilemnice, Komenského
103, příspěvková organizace

PaedDr. Jan Luštinec
od 1. 9. 2022

Základní škola speciální,
Semily, Nádražní 213,
příspěvková organizace

Ing. Tomáš Sábl
od 1. 9. 2022

Ing. Dan Ramzer
od 1. 10. 2022

____

____

____

____

____

____

Bc. Lena Mlejnková
od 1. 9. 2022

zmocňuje
Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, k podpisu jmenovacích dekretů členů školských rad
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit odeslání jmenovacích dekretů nově jmenovaným členům školských rad
a jejich kopie příslušným ředitelům škol.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1316/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení kabinetu na pracovišti Zámecká“ Střední
školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení kabinetu na pracovišti Zámecká“ Střední
školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvkovou organizací, a to účastníku
ABCD Služby školám s.r.o., se sídlem Kaplanova 574, 463 12 Liberec 25, IČO: 62244892,
za nabídkovou cenu 32.119,00 Kč bez DPH, tj. 38.863,99 Kč včetně DPH,
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schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
odst. 3.2. VZMR PO Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
s odst. 11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1317/22/RK
ZR-RO č. 249/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí dotací elitním
sportovním subjektům reprezentujících Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením číslo 249/22 kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 transfery v celkové výši 2.830.000 Kč následovně:
1.1 snižuje se ukazatel 04813180000 Sportovní reprezentace LK – nespec. rezerva o částku
2.830.000 Kč,
1.2 zavádí se nové ukazatele:
1.2.1 04813410000 Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. - Podpora
výchovného programu BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – reprezentace LK ve výši
1.150.000 Kč,
1.2.2 04813420000 Fotbalový Klub Jablonec, a.s.- Režijní náklady k domácím zápasům
1. fotbalové ligy ve výši 1.150.000 Kč,
1.2.3 04813430000 SKP Kornspitz Jablonec z.s. - Podpora přípravy reprezentace
Libereckého kraje realizovaná v SKP Kornspitz Jablonec z.s. ve výši 530.000 Kč,
2.

3.

4.

5.

s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje nemající charakter veřejné
podpory poskytnuté v režimu de minimis Tělovýchovné jednotě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s.,
se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec, IČO: 46744282 do výše 1.150.000 Kč na realizaci
projektu s názvem Podpora výchovného programu BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – reprezentace LK,
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mající charakter veřejné
podpory poskytnuté v režimu de minimis Fotbalovému Klubu Jablonec, a.s., se sídlem
U Stadionu 4904/5, Jablonec nad Nisou, IČO: 25023144 do výše 1.150.000 Kč na realizaci
projektu s názvem Režijní náklady k domácím zápasům 1. fotbalové ligy,
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje nemající charakter veřejné
podpory poskytnuté v režimu de minimis SKP KORNSPITZ Jablonec z. s., se sídlem
Pod Skalkou 4296, Jablonec nad Nisou, IČO: 43256678 do výše 530.000 Kč na realizaci
projektu s názvem Podpora přípravy reprezentace Libereckého kraje realizovaná v SKP
Kornspitz Jablonec z.s.,
se zněním smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
5.1 číslo OLP/3273/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ
TYGŘI LIBEREC, z.s., se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec, IČO: 46744282, na projekt
pod názvem „Podpora výchovného programu BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
– reprezentace LK“
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5.2 číslo OLP/3274/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a Fotbalovým Klubem Jablonec,
a.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, Jablonec nad Nisou, IČO: 25023144, na projekt
pod názvem „Režijní náklady k domácím zápasům 1. fotbalové ligy“
5.3 číslo OLP/3275/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a SKP KORNSPITZ Jablonec
z.s., se sídlem Pod Skalkou 4296, Jablonec nad Nisou, IČO: 43256678, na projekt
pod názvem „Podpora přípravy reprezentace Libereckého kraje realizovaná v SKP
Kornspitz Jablonec z. s.“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 249/22 – úprava kapitoly 917 04
transfery a rozhodnutí o poskytnutí dotací elitním sportovním subjektům reprezentujících Liberecký
kraj k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1318/22/RK
ZR-RO č. 254/22 – úprava kapitol 912 04 – Účelové příspěvky PO a 914 04 – Působnosti,
navýšení Stipendijního programu pro žáky odborných škol
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatření č. 254/22, kterým se upravují ukazatele kapitol 914 04
– Působnosti a 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 494.940 Kč následovně:
1. v kapitole 914 04 se snižuje ukazatel číslo akce 0487160000 Sympozium
uměleckoprůmyslových škol o částku 494.940 Kč,
2.

v kapitole 912 04 se navyšuje ukazatel číslo akce 04500010000 Stipendijní program pro žáky
odborných škol o částku 494.940 Kč

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/22 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1319/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery společnosti IQLANDIA,
o.p.s. na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 800.000 Kč společnosti IQLANDIA, o.p.s.,
IČO
25444565,
se
sídlem
Nitranská
410/10,
460
07
Liberec
III
– Jeřáb, na realizaci projektu „Podpora vzdělávání mládeže“, číslo akce 04803070000,
se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/2947/2022 uzavírané
mezi Libereckým krajem a společností IQLANDIA, o.p.s.
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
2.
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a zaměstnanosti, předložit návrh na poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu společnosti IQLANDIA, o.p.s.,
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022

USNESENÍ č. 1320/22/RK
ZR-RO č. 268/22 – úprava kapitoly 926 04 poskytnutí dotace Tri Clubu Česká Lípa
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením číslo 268/22, kterým se upravuje výdajová část
rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 926 04 – Dotační fond/odbor školství mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 229.600 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to následovně:
1.1 snižuje se specifický ukazatel číslo akce 42600000000 Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve sportovních klubech nespecifikovaná rezerva o částku 229.600 Kč,
1.2 zavádí se nový specifický ukazatel číslo akce 42612450000: Tri club Česká Lípa z. s.
– Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v Tri club Česká Lípa
ve výši 229.600 Kč,
2.

3.

s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje nemající charakter
veřejné podpory poskytnuté v režimu de minimis zapsanému spolku Tri club Česká Lípa,
IČO: 63778050, se sídlem Pod Holým vrchem 2589, 470 01 Česká Lípa do výše 229.600 Kč
na realizaci projektu s názvem Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v Tri club Česká Lípa,
se zněním Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast
podpory: Tělovýchova a sport program č.: 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2022 číslo OLP/1684/2022, uzavírané mezi Libereckým krajem
a zapsaným spolkem Tri club Česká Lípa, IČO: 63778050, se sídlem Pod Holým vrchem 2589,
470 01 Česká Lípa

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/22 – úprava kapitoly 926 04
poskytnutí dotace Tri clubu Česká Lípa k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1321/22/RK
RO č. 250/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery, žádosti o poskytnutí individuálních dotací
v oblasti sportu a tělovýchovy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 250/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 165.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1. snížení specifického ukazatele 04812540000 Sportovní klub TU v Liberci z.s.-Univerzitní SP
ve florbale 2022 o částku 165.000 Kč,
2.

zavedení nového specifického ukazatele 04813440000 Svaz Lyžařů ČR z.s. Praha – Alpen Cup

31

Výpis usnesení z 15. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 9.8.2022
ve skoku na lyžích v celkové výši 150.000 Kč,
3.

zavedení nového specifického ukazatele 04813450000 Comunités z.s. Liberec – FCC22
Fotbalový club Comunités 2022 v celkové výši 15.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, která:
1. má charakter podpory de minimis příjemci Svaz lyžařů České republiky z.s., se sídlem
Cukrovarnická 483, 16000 Praha, IČO: 00537632, na projekt „Alpen Cup ve skoku na lyžích
mužů 24. a 25. září 2022“ do výše 150.000 Kč,
2. nemá charakter podpory de minimis příjemci Comunités, z.s. se sídlem Rychtářská 612, 460 14
Liberec, IČO: 07781652, na projekt „FCC22 – Fotbalový club Comunités 2022“ do výše 15.000
Kč,
schvaluje
znění smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.:
1. OLP/3276/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a Svazem lyžařů České
republiky z.s. na projekt „Alpen Cup ve skoku na lyžích mužů 24. a 25. září 2022“
OLP/3277/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a Comunités, z. s.,
na projekt „FCC22 – Fotbalový club Comunités 2022“
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 250/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

2.

Termín: 30. 08. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení předmětných smluv
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 30. 10. 2022

USNESENÍ č. 1322/22/RK
RO č. 253/22 úprava kapitoly 920 04 a Realizace a správa školského informačního portálu
Libereckého kraje“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 253/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 237.160 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly následovně:
a. snižuje se ukazatel číslo akce 0491891456 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, p. o.
– rekonstrukce objektu domova mládeže, Zeyerova 31, Liberec o částku 237.160 Kč,
navyšuje se ukazatel číslo akce 0491960000 Pořízení nového školského portálu EDULK.cz
o částku 237.160 Kč,
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci a správu školského informačního portálu EDULK
č. OLP/1491/2021 veřejné zakázky „Realizace a správa školského informačního portálu
Libereckého kraje“, uzavíraný analogicky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností UVM
interactive, s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3, IČO 28672500,
b.
2.
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jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 196.000 Kč bez DPH, tj. 237.160 Kč vč. DPH, čímž
dojde ke zvýšení celkové ceny na 1.998.000 Kč bez DPH, tj. 2.417.580 Kč vč. DPH
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021,
2.

Termín: 31. 12. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky předložit rozpočtové opatření č. 253/22
– úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022

USNESENÍ č. 1323/22/RK
RO č. 255/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Komunitní středisko KONTAKT Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 255/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 25.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04812570000 – Vzdělávací aktivity pro dospělé a seniory o částku 25.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04813382505: Komunitní středisko
KONTAKT Liberec, p.o., Liberec I – Staré Město, Palachova 504/7 – „Senior akademie 2022“
v celkové výši 25.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 25.000 Kč na projekt
s názvem „Senior akademie 2022“ příspěvkové organizaci Komunitní středisko KONTAKT Liberec,
IČO: 27336751, se sídlem Palachova 5014/7, Liberec I – Staré Město,
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo OLP/3269/2022, uzavírané
mezi Libereckým krajem a Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, příspěvková organizace,
Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, IČO 27336751
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 255/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3269/2022 k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2022
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USNESENÍ č. 1324/22/RK
RO č. 256/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí a neposkytnutí finanční
podpory projektům v rámci záštit v oblasti vzdělávání a mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 256/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 25.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04807220000 – Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti vzdělávání a školství v průběhu roku o částku 25.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 25.000 Kč, a to:
2.1 číslo akce 04813392472 – Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková
organizace, Liberec, U Soudu 369/8 – Školní letní slavnost, ve výši 10.000 Kč,
2.2 číslo akce 04813400000 –
– Golden Buckle Barrel Race 2022, ve výši 15.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají charakter de minimis,
příjemcům:
Žadatel
Základní škola,
Liberec, U Soudu
369/8, příspěvková
organizace

sídlo

parametry
Vystoupení
žáků/počet
vystoupení/19
2.
Doba trvání
akce/den/1
3.
Barrel
race/počet závodů/1
4.
Pole
Bending/počet
závodů/1

IČO/datu
m narození

Název projektu

Dotace do
výše v Kč

72743131

Školní letní
slavnost

10.000

Golden Buckle
Barrel Race 2022

15.000

1.

Liberec

schvaluje
1. smlouvu č. OLP/3270/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Základní školou, Liberec, U Soudu 369/8,
příspěvková organizace, na projekt „Školní letní slavnost“,
2. smlouvu č. OLP/3267/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a
datum narození:
bytem
na projekt „Golden Buckle Barrel
Race 2022“
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi
hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Termín: 30. 09. 2022
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2.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 256/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022

USNESENÍ č. 1325/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Singltrek pod Smrkem, o.p.s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace nemající charakter veřejné podpory poskytnuté v režimu de minimis
do výše 200.000 Kč obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, IČO: 28736010, se sídlem
Lázně Libverda 16, 463 62, Lázně Libverda, na realizaci projektu s názvem Správa a údržba
singltrekových stezek,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo
OLP/3285/2022, uzavírané mezi Libereckým krajem a obecně prospěšnou společností Singltrek
pod Smrkem, IČO: 28736010, se sídlem Lázně Libverda 16, 463 62, Lázně Libverda
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3285/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 1326/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení užitkového automobilu“ Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení užitkového automobilu“, Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace, a to účastníku Autodraft ČR, s.r.o., se sídlem Přípotoční 101, 100 00 Praha 10,
IČO: 04958250, za nabídkovou cenu 534.710,74 Kč bez DPH, tj. 647.000 Kč vč. DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
odst. 3.2. VZMR PO Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
s odst. 11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 12. 08. 2022
USNESENÍ č. 1327/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/29032 Janov nad Nisou,
rekonstrukce silnice včetně havárie mostu ev. č. 29032-2 (1. část)“
Rada kraje po projednání
ruší
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veřejnou zakázku „BOZP - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice včetně havárie
mostu ev. č. 29032-2 (1. část)“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 127 odst. 2
písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť
odpadly důvodu 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. 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: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1328/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce
silnice včetně havárie mostu ev. č. 29032-2 (1. část)“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „TDS - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice včetně havárie
mostu ev. č. 29032-2 (1. část)“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb
technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 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. 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: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1329/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce
silnice včetně havárie mostu ev. č. 29032-2 (1. část)“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice včetně
havárie mostu ev. č. 29032-2 (1. část)“ v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - v zadávacím řízení je jediný účastník
zadávacího řízení, a to Metrostav Infrastructure a.s., který na základě rozsudku Vrchního soudu
v Praze nesplní základní způsobilost v rámci zadávacího řízení dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
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: 31. 08. 2022
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USNESENÍ č. 1330/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn – Žernov – Žlábek“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 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 méněpráce ve výši 112.432 Kč bez DPH, tj. 136.042,72 Kč
včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny na částku ve výši 40.389.663,76 Kč bez DPH,
tj. 48.871.493,15 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1331/22/RK
ZR-RO č. 266/22 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, OSH a navýšení výdajů
v kapitole 917 06 – Transfery, OSH; dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1480/2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 266/22, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství,
z nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
1.379.700 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství, na akci
„Křižovatka Okružní – Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou - Etapa I.“ ve výši
1.379.700 Kč,
s dodatkem č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/1480/2021
„Křižovatka Okružní – Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou - Etapa I.“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou se sídlem Horní náměstí 73, 463 34
Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 266/22 a dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavební akce
č. OLP/1480/2021 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
2.

USNESENÍ č. 1332/22/RK
RO č. 267/22 - úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“; přesun mezi akcemi
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 267/22, kterým se v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 23.528.445 Kč, a to u:
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a)

akce „Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru“ ve výši 18.000.000 Kč,

b)

akce „III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov - Žlábek“ ve výši 136.043 Kč,

c)
d)
e)

akce „II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku“ ve výši 84.700 Kč,
akce „III/2907 Fojtka“ ve výši 71.194 Kč,
akce „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“ ve výši 219.584 Kč

nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 5.016.924
Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 23.528.445 Kč, a to u akce:
f)

2.

a)
b)
c)

III/28721 Sněhov – Mukařov ve výši 535.259 Kč,
III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská ve výši 4.941.080 Kč,
III/28716 Kokonín - Pulečný ve výši 9.405.397 Kč,

d)

Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka ve výši 217.077 Kč,

e)

Most ev.č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice ve výši 745.998 Kč,

f)
g)

Most 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova ve výši 1.390.184 Kč,
II/289 Bořkov, sanace skalního masivu ve výši 1.412.640 Kč,

h) II/292 Benešov u Semil, sanace skalního masivu ve výši 4.711.954 Kč,
i) Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích ve výši 168.856 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 267/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1333/22/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností Silnice LK a.s. - na provedení akce „Silnice
II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1158/2021 „Silnice II/268 Nový Bor,
rekonstrukce propustku“, uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, 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 méněpráce ve výši 70.000 Kč bez DPH, tj. 84.700 Kč včetně DPH, čímž dojde
ke snížení celkové ceny na částku ve výši 7.502.390,48 Kč bez DPH, tj. 9.077.892,48 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1334/22/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/194/2022 „Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok
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Pavlovice“, uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných
zakázek,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
mezi
Libereckým
krajem
a společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 996.913,48 Kč bez DPH,
tj. 1.206.265,31 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 380.386,08 Kč bez DPH,
tj. 460.267,16 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o částku ve výši 616.527,40 Kč
bez DPH, tj. 745.998,15 Kč včetně DPH, na částku ve výši 10.060.009,83 Kč bez DPH,
tj. 12.172.611,89 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1335/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/706/2021 „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“, uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem
a společnostmi COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČO: 26177005, a SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 25018094, pro účely veřejné zakázky vystupující jako společnost „Mimoň COLAS
- SaM“, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 5.740.821,60 Kč bez DPH, tj. 6.946.394,14 Kč
včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na celkovou částku 59.140.781,87 Kč bez DPH, tj.
71.560.346,06 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2022
USNESENÍ č. 1336/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2140/2020, uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu s
ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1,
Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, a SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129/6,
470 01, Česká Lípa, IČO: 25018094, kteří v zadávacím řízení vystupují jako společnost „III/2624
ČL-Kozly SŽ+SAM“, jehož předmětem je stanovení principu, na základě kterého bude poskytnuta
cenová kompenzace u těch položek materiálů s výrazným objemovým podílem, které jsou zatíženy
změnou cen
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: 15. 09. 2022
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USNESENÍ č. 1337/22/RK
Veřejná zakázka „Projektová příprava záměru cyklostezka podél silnice I/13 (E442), úsek
Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1053/2021 mezi Libereckým krajem
a společností M-PROJEKCE, s.r.o., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,
IČ 05061415, předmětem jsou vícepráce ve výši 86.500 Kč bez DPH, tj. 104.665 Kč včetně DPH,
čímž dojde k navýšení celkové ceny na celkovou částku 3.542.500 Kč bez DPH, tj. 4.286.425 Kč
včetně DPH a kterým se prodlužuje termín pro kompletaci všech podkladů a podání žádosti o územní
rozhodnutí (úseky 4,5,6) nejpozději do 45 dní od získání posledního souhlasu se stavbou, termín
předání dokumentace pro společné povolení (úseky 7-18) nejpozději do 450 dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy, kompletace všech podkladů a podání žádosti o společné povolení
(úseky 7-18) nejpozději do 45 dní od získání posledního souhlasu se stavbou daného úseku
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 09. 2022
USNESENÍ č. 1338/22/RK
Zastupování Libereckého kraje na valné hromadě Honebního společenstva Ralsko
Rada kraje po projednání
schvaluje
pověření pro Mgr. Leoše Teufla, zaměstnance Libereckého kraje, k zastupování Libereckého kraje
na valné hromadě Honebního společenstva Ralsko
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, vyrozumět orgány Libereckého kraje o vývoji a dalších
záměrech kraje ve vztahu k Honebnímu společenstvu Ralsko.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 1339/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/04/032)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí
- p. p. č. 1592/4 o výměře 50 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1592/5 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1592/6 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Bozkov, obci Bozkov, evidovaných na listu vlastnictví
č. 334 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
3.360 Kč (slovy: tři tisíce tři sta šedesát korun českých), jedná se o pozemky zasažené
rekonstrukcí silnice, vznikly po zaměření v rámci investiční akce: „II/288 Podbozkov
– Cimbál“, refundace nebude uplatněna,
b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
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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/3297/2022 mezi Libereckým krajem, a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
a)

2)

Termín: 30. 04. 2023
USNESENÍ č. 1340/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/103)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí
- p. p. č. 363/2 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidované na listu vlastnictví č. 559
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od spoluvlastníků
(1/2) a
(1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč (slovy: jedno
sto korun českých), jedná se o pozemek zasažený rekonstrukcí silnice, vznikl po zaměření v
rámci investiční akce: "Silnice II/290 Roprachtice", refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3298/2022 mezi Libereckým krajem, a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
b)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
po schválení koupě pozemku 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 kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 1341/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/073)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí
- podílu o velikosti 1/2 na p. p. č. 301/4 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- podílu o velikosti 1/2 na p. p. č. 301/5 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- podílu o velikosti 1/2 na p. p. č. 301/6 o výměře 40 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 136 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
11.515 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set patnáct korun českých), jedná se o pozemky
pod krajskou silnicí, zasažené rekonstrukcí v rámci investiční akce: „II/290 Roprachtice,
rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,
b) 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/3300/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 30. 08. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 1342/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/074)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí
- p. p. č. 304/3 o výměře 262 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3352 o výměře 18 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- podílu o velikosti 1/2 na p. p. č. 301/4 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- podílu o velikosti 1/2 na p. p. č. 301/5 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
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b)

- podílu o velikosti 1/2 na p. p. č. 301/6 o výměře 40 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných na listech
vlastnictví č. 136 a č. 133 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od
za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 30.450 Kč (slovy: třicet tisíc čtyři sta padesát korun českých), jedná
se o pozemky pod krajskou silnicí, zasažené rekonstrukcí v rámci investiční akce: „II/290
Roprachtice, rekonstrukce silnice“, 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/3301/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 30. 08. 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 kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 1343/22/RK
Majetkoprávní operace –přijetí daru pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/095)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím:
- p. p. č. 3292/2 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- podílu o velikosti 1 na p. p. č. 2147/2 o výměře 33 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- podílu o velikosti 1 na p. p. č. 2147/3 o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- podílu o velikosti 3 na p. p. č. 3158/2 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných na listech
vlastnictví č. 328, č. 10002 a č. 353 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, od ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČO 01312774, jedná se o pozemky nacházející se pod nově zrekonstruovanou
krajskou silnicí v rámci investiční akce KSS LK/LK „Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce
silnice“,
b) 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
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje zaslání
žádosti na Státní pozemkový úřad.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1344/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú. Srní u České Lípy (FAMA 2021/12/068)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí p. p. č. 244/11 o výměře 169 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v
katastrálním území Srní u České Lípy, obci Provodín, evidované na listu vlastnictví č. 72
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od akciové
společnosti České dráhy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové
Město, IČO 70994226, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 9056-186-12/21
ze dne 3. 12. 2021 ve výši 34.000 Kč + náklady spojené s prodejem (kolek, vyhotovení ZP,
režijní náklady, ...) ve výši 8.000 Kč, tj. celkem 42.000 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc korun
českých), předmětný pozemek je zastavěn tělesem krajské silnice III/26833, 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 Česká Lípa,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3294/2022 mezi Libereckým krajem a Českými dráhami,
a.s.
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
b)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 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.
a)

2)

Termín: 30. 04. 2023
USNESENÍ č. 1345/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Semily
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s darováním p. p. č. 1182/10 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p.
č. 4116/22 o výměře 19 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 4116/23 o výměře 20 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 4116/24 o výměře 39 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 4116/25 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 4116/26 o výměře 110 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 4116/27 o výměře 92 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se
v katastrálním Semily, 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 17.280 Kč
(slovy: sedmnáct tisíc dvě stě osmdesát korun českých), jedná se o pozemky zastavěné stavbou
chodníků v rámci stavby „Bezpečné chodníky v ul. Jana Žižky, Luční a Nádražní, Semily“,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3231/2022 mezi Libereckým krajem a městem Semily
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2.

Termín: 30. 08. 2022
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. 1346/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Kamenice u Zákup
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním p. p. č. 253/4 o výměře 226 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p.
č. 253/5 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 253/6 o výměře 1265 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 253/7 o výměře 34 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 253/8
o výměře 44 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 253/9 o výměře 229 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 253/10 o výměře 90 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 253/11 o výměře 65 m2, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, p. p. č. 253/12 o výměře 18 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 253/13
o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 253/14 o výměře 173 m2, ostatní
plocha,
způsob
využití
jiná
plocha,
p.
p.
č.
253/15
o výměře 150 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 253/16 o výměře 187 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 253/17 o výměře 33 m2, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, p. p. č. 253/18 o výměře 107 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č.
253/19
o
výměře
79
m2,
ostatní
plocha,
způsob
využití
jiná
plocha,
p. p. č. 253/20 o výměře 21 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 253/21
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o výměře 49 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících se v katastrálním Kamenice
u Zákup, obci Zákupy, evidovaných na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu Zákupy, se sídlem Borská 5, 471 23 Zákupy, IČO
00261114, účetní hodnota pozemků ve výši 83.220 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc dvě stě dvacet korun
českých), jedná se o pozemky zastavěné stavbou chodníku v rámci stavby „Kamenice u Zákup Chodník“,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3232/2022 mezi Libereckým krajem a městem
Zákupy
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2.

Termín: 30. 08. 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. 1347/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Český Dub
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 1208 o výměře 17 m2, nově označená jako p. p. č. 1208/3, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1208 o výměře 18 m2, nově označená jako
p. p. č. 1208/4, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1208
o výměře 128 m2, nově označená jako p. p. č. 1208/5, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, části p. p. č. 1131 o výměře 27 m2, nově označená jako p. p. č. 1131/2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1131 o výměře 34 m2, nově označená jako
p. p. č. 1131/3, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 2159
o výměře 144 m2, nově označená jako p. p. č. 2159/3, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 1413-40/2020 ze dne 23. 6. 2020, nacházejících
se v katastrálním Český Dub, obci Český Dub, evidovaných na listu vlastnictví č. 120 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, městu Český Dub, se sídlem náměstí
Bedřicha Smetany 1/1, 463 43 Český Dub, IČO 00262722, účetní hodnota pozemků ve výši 18.032
Kč
(slovy:
osmnáct
tisíc
třicet
dva
korun
českých),
jedná
se o pozemky zastavěné stavbou nově vybudovaného chodníku,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3233/2022 mezi Libereckým krajem a městem Český
Dub
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
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2.

a)

předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 30. 08. 2022
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. 1348/22/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru p. p. č. 1935/2 o výměře 364 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 1970/3 o výměře 217 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 2045/3 o výměře
731 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 2419/4 o výměře 18 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Krásný Les u Frýdlantu, obci
Krásný Les, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Frýdlant, od obce Krásný Les, se sídlem Krásný Les č. p. 122, 464 01
Krásný Les, IČO 00672009, účetní hodnota pozemků činí 36.558,76 Kč (slovy: třicet šest tisíc
pět set padesát osm korun českých, sedmdesát šest haléřů), jedná se o pozemky zasažené
rekonstrukcí silnice, které vznikly po zaměření v rámci investiční akce „Silnice III/2909
Raspenava – Krásný Les“,
b)

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 Frýdlant,

schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3234/2022 mezi Libereckým krajem a obcí Krásný Les
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
2.

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
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USNESENÍ č. 1349/22/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Bozkov
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru p. p. č. 1869/6 o výměře 15 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Bozkov, obci Bozkov, evidované na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od obce
Bozkov, se sídlem Bozkov č. p. 270, 512 13 Bozkov, IČO 00275611, účetní hodnota pozemku
činí 9 Kč (slovy: devět korun českých), jedná se o pozemek trvale dotčený stavbou „II/288
Podbozkov - Cimbál“,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3235/2022 mezi Libereckým krajem a obcí Bozkov
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
b)

2.

předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení 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. 1350/22/RK
Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k přijetí daru pozemku v k. ú. Haratice (FAMA
2022/05/031)
Rada kraje po projednání
nesouhlasí
s přijetím daru p. p. č. 602/4 o výměře 95 m2, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
nacházející se v katastrálním území Haratice, obci Plavy, evidované na listu vlastnictví č. 257
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od
a to z důvodu, že nabízený pozemek se nachází pod
dnes již zbouraným mostem přes řeku Kamenici a nový most na silnici ev. č. III/29053 je postaven
na pozemcích Libereckého kraje a je od nabízeného pozemku daleko
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit přijetí daru pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
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b)

zaslat informaci vlastníku pozemku.
Termín: 30. 12. 2022

USNESENÍ č. 1351/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Vesec po Kozákovem
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1911/12 o předpokládané výměře cca 185 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice a části p. p. č. 2620 o předpokládané výměře cca 14 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Vesec pod Kozákovem, obci Mírová pod
Kozákovem, evidovaných na listu vlastnictví č. 265 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, obci Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01
Mírová pod Kozákovem, IČO 00275913, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Stavební úpravy
autobusových zastávek podél silnice II/282 k. ú. Vesec pod Kozákovem“, předpokládána účetní
hodnota pozemků je ve výši 5.970 Kč (slovy: pět tisíc devět set sedmdesát korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3278/2022 mezi Libereckým krajem a obcí
Mírová pod Kozákovem
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1352/22/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava fasády objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti čp. 15 a 17,
Liberec III“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3604/2021 mezi Libereckým krajem
a společností STAV-AGENCY s.r.o., se sídlem Kateřinská 736,463 03 Stráž nad Nisou,
IČO 25482505, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 335.558,02 Kč bez DPH, tj. 406.025,20 Kč
včetně DPH a méněpráce ve výši 198.103,50 Kč bez DPH, tj. 239.705,24 Kč včetně DPH čímž dojde
k navýšení ceny o 137.454,52 Kč bez DPH, tj. 166.319,97 Kč včetně DPH na celkovou částku
3.840.236,65 Kč bez DPH, tj. 4.646.686,35 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
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USNESENÍ č. 1353/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Turnov
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním p. p. č. 58/1 o výměře 1444 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 97 o výměře 583 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 476/11
o předpokládané výměře 162 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1530/2 o výměře
72 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1530/6 o výměře 47 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, p. p. č. 1530/7 o výměře 22 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 1530/8 o výměře 9 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 3880/1 o výměře 11385
m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1530/11 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, p. p. č. 1530/14 o výměře 42 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 1615/2 o výměře 57 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním
území Turnov, obci Turnov, a evidovaných na listech vlastnictví č. 1889
a č. 7146 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, včetně tělesa
vyřazované komunikace ev. č. III/28315 v délce 1351 m (ul. Antonína Dvořáka, Výšinka,
Na Kamenici - jedná se o úsek od I/35 k II/283 – staničení 0,000 km do 1,351 km) a mostního objektu
ev. č. 28315-1 (na 0,320 km) na uvedených pozemcích, městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka
335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
po opravě/rekonstrukci silnice dle požadavků města, nejpozději do jednoho roku od pravomocného
rozhodnutí o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši
12.513.140,91 Kč (slovy: dvanáct milionů pět set třináct tisíc sto čtyřicet korun českých, devadesát
jedna haléřů),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3335/2022 mezi Libereckým krajem
a městem Turnov
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků včetně vyřazované komunikace a mostního
objektu k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemků včetně vyřazované komunikace a mostního
objektu Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1354/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Žďárek u Sychrova
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1212 o výměře 812 m2, nově označené jako p. p. č. 1212/2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 295-35/2022, nacházející
se v katastrálním území Ždárek u Sychrova, obci Žďárek, a evidované na listu vlastnictví č. 843
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u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa vyřazované
komunikace ev. č. III/03527a v délce 70 m (jedná se o úsek od staničení 0,000 km do staničení 0,070
km) na uvedeném pozemku, obci Žďárek, se sídlem Žďárek č. p. 60, 463 44 Sychrov, IČO 00671860
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 134.950 Kč
(slovy: jedno sto třicet čtyři tisíc devět set padesát korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3336/2022 mezi Libereckým krajem a obcí
Žďárek
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku včetně vyřazované komunikace k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 08. 2022
zajistit po schválení budoucího darování pozemku včetně vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 1355/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Horní Řasnice
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1609/1 o předpokládané výměře 4400 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Horní Řasnice, obci Horní Řasnice, a evidované
na listu vlastnictví č. 93 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant,
včetně tělesa vyřazované komunikace ev. č. III/2918 v délce 500 m (jedná
se o úsek vedoucí k pískovně EUROVIA Kamenolomy a.s.) na uvedeném pozemku, obci Horní
Řasnice se sídlem Horní Řasnice č. p. 230, 464 01 Frýdlant, IČO 00672041 s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena po opravě silnice (propustek, výtluky apod.), nejpozději do jednoho roku
od pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota
budoucího daru ve výši 1.234.791 Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíc sedm set devadesát
jedna korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3338/2022 mezi Libereckým krajem a obcí
Horní Řasnice
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku včetně vyřazované komunikace k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 08. 2022
zajistit po schválení budoucího darování pozemku včetně vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
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Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1356/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucím přijetím daru části p. p. č. 942/1 o předpokládané výměře cca 1921 m2, ostatní
plocha, způsob využití manipulační plocha, nacházející se v katastrálním území Jablonec nad
Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od statutárního města
Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 00262340, kdy darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne zahájení
zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Záložní krajské operační
středisko a výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Jablonci
nad Nisou“,
b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Zdravotnické záchranné
službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec,
IČO 46744991, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3343/2021 mezi Libereckým krajem a statutárním městem
Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucího přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 08. 2022
zajistit po schválení budoucího přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 1357/22/RK
Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 751 o výměře 50 m2, nově označené jako p. p. č. 751/2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 607- 40/2022 ze dne 7. 4. 2022,
nacházející se v katastrálním území Kateřinky u Liberce, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví
č. 252 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
IČO 11259892, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 50.000 Kč (slovy:
padesát tisíc korun českých), na pozemku bude postavena stavba trafostanice,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3339/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
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1.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

2.

předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 30. 08. 2022
b) zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
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. 1358/22/RK
Majetkoprávní operace - budoucí prodej:
a) pozemků v k. ú. Dolní Libchava a k. ú. Česká Lípa
b) budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím prodejem části p. p. č. 397/4 o předpokládané výměře 3381 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, části p. p. č. 397/5 o předpokládané výměře 1043 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházejících se v katastrálním zemí Dolní Libchava, obci Česká Lípa, evidovaných na listu
vlastnictví č. 5118 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
části p. p. č. 5127/1 o předpokládané výměře 524 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části
p. p. č. 5127/1 o výměře 33 m2, nově označená jako p. p. č. 5127/8 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, vymezená geometrickým plánem č. 7122-385/2021 ze dne 22. 7. 2021, části
p. p. č. 5127/1 o výměře 6 m2, nově označená jako p. p. č. 5127/9 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, vymezená geometrickým plánem č. 7122-385/2021 ze dne 22. 7. 2021, části
p. p. č. 5430/2 o předpokládané výměře 625 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 5430/20 o výměře 680 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících
se v katastrálním území Česká Lípa, obci Česká Lípa, evidovaných na listu vlastnictví č. 7158
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem, nejméně však za cenu obvyklou, znalecký posudek a geometrický
plán nechá vypracovat budoucí kupující, kdy kupní smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „I/9 Dubice
– Dolní Libchava (Sosnová II/262)“,
schvaluje
předložený návrh budoucí kupní smlouvy číslo OLP/3340/2022 mezi Libereckým krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 08. 2022
zajistit po schválení budoucího prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
budoucí kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
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USNESENÍ č. 1359/22/RK
Majetkoprávní operace - budoucí prodej:
a) pozemku v k. ú. Paceřice
b) budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím prodejem části p. p. č. 660/14 o předpokládané výměře 1634 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Paceřice, obci Paceřice, evidované na listu
vlastnictví č. 266 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně však za cenu obvyklou, znalecký posudek
a geometrický plán nechá vypracovat budoucí kupující, kdy kupní smlouva bude uzavřena do šesti
měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „I/35 PHS Paceřice“,
schvaluje
předložený návrh budoucí kupní smlouvy číslo OLP/3341/2022 mezi Libereckým krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 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. 1360/22/RK
Majetkoprávní operace – směna:
a) pozemků v k. ú. Lindava
b) směnná smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se směnou pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to: části p. p. č. 2158/1 o výměře 53 m2, nově
označené jako p. p. č. 2509/9, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části
p. p. č. 2259/1 o výměře 88 m2, nově označené jako p. p. č. 2259/4, ostatní plocha, způsob
využití zeleň, části p. p. č. 2259/1 o výměře 121 m2, nově označené jako p. p. č. 2509/4,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem
č. 648-11/2020 ze dne 18. 5. 2021, části p. p. č. 2075/1 o výměře 43 m2, nově označené
jako p. p. č. 2075/4, trvalý travní porost, části p. p. č. 2075/1 díl „a“ o výměře 52 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, sloučené do nově vzniklé p. p. č. 2511, vymezených
geometrickým plánem č. 644-11/2020 ze dne 24. 2. 2021, části p. p. č. 2162 o výměře 80
m2, nově označené jako p. p. č. 2502/2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
části p. p. č. 2162 o výměře 20 m2, nově označené jako p. p. č. 2504/2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 2162 díl „p“ o výměře 60 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, sloučené do nově vzniklé p. p. č. 2503/1, části
p. p. č. 2162 díl „a“ o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, sloučené
do nově vzniklé p. p. č. 2505, vymezených geometrickým plánem č. 646-11/2020
ze dne 7. 5. 2021, nacházejících se v katastrálním území Lindava, obci Cvikov,
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a evidovaných na listu vlastnictví č. 303 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa, účetní hodnota pozemků ve výši 37.489 Kč (slovy: třicet
sedm tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých),
za pozemky ve vlastnictví města Cvikov, se sídlem náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov,
IČO 00260410, a to: části p. p. č. 197 díl „d+c“ o výměře 46 m2, trvalý travní porost,
sloučené do nově vzniklé p. p. č. 197/1, části p. p. č. 1290/3 o výměře 12 m2, nově označené
jako p. p. č. 1290/8, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených geometrickým
plánem
č.
648-11/2020
ze
dne
18.
5.
2021,
části
p. p. č. 2378/1 díl „e“ o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, sloučené
do nově vzniklé p. p. č. 2075/3, vymezených geometrickým plánem č. 644-11/2020 ze dne
24. 2. 2021, části st. p. č. 162/1 o výměře 9 m2, nově označené jako
p. p. č. 2506, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 2413 díl „h“ o výměře
46 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, sloučené do nově vzniklé
p. p. č. 2413/2, části p. p. č. 41/2 díl „j“ o výměře 30 m2, zahrada, sloučené do nově vzniklé
p. p. č. 2413/2, části p. p. č. 54/1 díl „i“ o výměře 7 m2, zahrada, sloučené do nově vzniklé
p. p. č. 2413/2, části p. p. č. 55 díl „g“ o výměře 5 m2, trvalý travní porost, sloučené do
nově
vzniklé
p.
p.
č.
2413/2,
vymezených
geometrickým
plánem
č. 646-11/2020 ze dne 7. 5. 2021, nacházejících se v katastrálním území Lindava, obci
Cvikov, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa, účetní hodnota pozemků ve výši 7.051,25 Kč (slovy:
sedm tisíc padesát jedna korun českých, dvacet pět haléřů), směna bude provedena
bez doplatku,
b) 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
česká Lípa,
schvaluje
předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/3342/2022, uzavřené mezi Libereckým krajem
a městem Cvikov
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
b)

2.

předložit návrh směny pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
zajistit po schválení směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
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. 1361/22/RK
Revokace usnesení č. 493/22/mRK týkající se záměru výpůjčky objektu bývalého Skloexportu
v Liberci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rada kraje po projednání
ruší
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usnesení č. 493/22/mRK ze dne 21. 3. 2022 týkající se záměru výpůjčky nemovitých věcí,
a to: p. p. č. 4095/1 o výměře 2362 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Liberec
III – Jeřáb, č. p. 750, jiná st., p. p. č. 4095/2 o výměře 333 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p. p. č. 4098/2 o výměře 126 m2, ostatní plocha, způsob
využití manipulační plocha, a p. p. č. 4098/3 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž
součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb.,nacházejících se v katastrálním území Liberec, obci Liberec,
a
evidovaných
na
listu
vlastnictví
č.
60000
u
Katastrálního
úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, za
humanitárním účelem v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace, na dobu určitou, a to na dva roky ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce
nemovitých věcí
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zaslat informaci na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1362/22/RK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku
v k. ú. Bořkov
Rada kraje po projednání
souhlasí
s neuplatněním předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p. p. č. 240/8 o výměře
2195 m2, trvalý travní porost, nacházející se v k. ú. Bořkov, obci Slaná, a evidované na listu
vlastnictví č. 45 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, ve
vlastnictví
a
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit neuplatnění předkupního práva k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
b) zaslat originál výpisu z usnesení o schválení neuplatnění předkupního práva vlastníku pozemku.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1363/22/RK
Majetkoprávní operace – vzdání se předkupního práva a výhrady zpětné koupě k části
pozemku v k. ú. Hejnice
Rada kraje po projednání
souhlasí
se vzdáním se předkupního práva a výhrady zpětné koupě zřízených ve prospěch Libereckého kraje
k části p. p. č. 796/9 o předpokládané výměře cca 25 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
nacházející se v katastrálním území Hejnice, obci Hejnice, a evidované na listu vlastnictví č. 116
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, ve vlastnictví Jednoty
bratrské, se sídlem Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec, IČO 47475111
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
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a)

b)

předložit vzdání se předkupního práva a výhrady zpětné koupě k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
zaslat originál výpisu z usnesení o schválení vzdání se předkupního práva a výhrady zpětné
koupě vlastníku pozemku.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 1364/22/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje
za leden-červen 2022
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 17. a 18. mimořádné zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za leden-červen
2022,
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 17. a 18. mimořádné zasedání rady kraje
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci "Přehled
účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za leden-červen 2022",
Termín: 30. 08. 2022
b) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 17. a 18. mimořádném zasedání rady kraje".
Termín: 30. 08. 2022
USNESENÍ č. 1365/22/RK
ZR-RO č. 224/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 21 – Transfery,
ODO; poskytnutí účelové dotace na zajištění bezproblémové dopravy a propagaci LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje společnosti s ručením omezeným První
festivalová, s.r.o., Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1, IČO 02926202, na projekt pod názvem „Benátská
s Impulsem! 2022“,
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 224/22, kterým se:
a)
b)
2.

navyšují příjmy kraje vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 200.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti na akci
„Benátská s Impulsem! 2022“ ve výši 200.000 Kč,

s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v
Libereckém kraji níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 200.000 Kč:
Poř. číslo

1.
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Příjemce
dotace/ sídlo
IČO
Název
projektu

První festivalová, s.r.o.
Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1
02926202
Benátská s Impulsem! 2022

Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou
kyvadlových jízd vč. propagace Libereckého kraje. Cílem
projektu je podpořit dopravní obslužnost akce Benátská! 2022,
která proběhne 28. - 31. 7. 2022. Zajištění kyvadlové dopravy
spolu s konkrétními dopravními uzavírkami a rozšířenými jasně
vymezenými parkovacími plochami na okraji areálu umožní
Účel projektu bezproblémový průběh akce a přispěje k co nejmenší dopravní
zátěži v okolí, především pak Liberci a samotné části Vesec.
Festival Benátská je největším hudebním festivalem v
Libereckém kraji s tradiční návštěvností až 20.000 návštěvníků.
Zajištění kyvadlové dopravy, uzavírek a ostraha v parkovacích
zónách povedou k eliminaci rizik spojených se zvýšenou zátěží
dopravní infrastruktury v okolí akce.
Výše dotace
200.000
(Kč)
se smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3272/2022
mezi Libereckým krajem a společnosti s ručením omezeným První festivalová, s.r.o., se sídlem
Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1, IČO 02926202
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 224/22, poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje a smlouvu
č. OLP/3272/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, k rozhodnutí a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
3.

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 11. 8. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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