Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 30. 8. 2022
Přítomno

40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Omluveni

Libor Křenek, Ing. Stanislav Říha, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Šárka
Prachařová, Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatelé zápisu

Bc. Lena Mlejnková, Mgr. Roman Baran

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 6. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 21. 6. 2022
M. Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.00 hodin. Uvítal všechny přítomné
na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2022. Dále upozornil všechny přítomné,
že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely vyhotovení zápisu
pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů uveřejněn na
webových stránkách Libereckého kraje.
Požádal přítomné, aby si během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
M. Půta konstatoval, že je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje.
Následně M. Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.
M. Půta k zápisu ze 6. ZK dne 21. 6. 2022 uvedl, že ověřovateli byli zvoleni Eva Zbrojová
(SLK) a Ing. Miloslav Tůma (ANO). Zeptal se jmenovaných na případné připomínky. Oba
postupně sdělili, že ověřili zápis bez připomínek. Žádné připomínky nebyly vzneseny.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Překladatel: Martin Půta
M. Půta navrhl, aby zápis ověřili Bc. Lena Mlejnková (SLK) a Mgr. Roman Baran (ANO).
 Oba navržení s nominací souhlasili.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 315/22/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Mgr. Romana Barana (ANO),
- Bc. Lenu Mlejnkovou (SLK).
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Překladatel: Martin Půta
M. Půta přečetl obsazení návrhové komise.
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
Ing. Miloslav Tůma (ANO),
Jan Tempel (Piráti),
MUDr. Vít Němeček, MBA (ODS),
Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 316/22/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

4. Volba volební komise
Překladatel: Martin Půta
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M. Půta přečetl obsazení volební komise. Požádal o náhradníka za nepřítomného Ing. Hocke.
Bc. Mlejnková navrhla sebe. Dále se zeptal na náhradníka za L. Křenka. Mgr. Švarc navrhl
rovněž sebe.
- Bc. Lena Mlejnková, (SLK), předsedkyně komise,
- Martin Brož (ANO),
-

Ing. Jarmila Valešová (Piráti),
MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
Mgr. Michal Švarc (SPD).

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 317/22/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Bc. Lena Mlejnková (SLK), předsedkyně komise,
- Martin Brož (ANO),
- Daniela Weissová (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Mgr. Michal Švarc (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
M. Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 19. 8. 2022 informováni e-mailem o tom, že na
Gportále je umístěn návrh programu a materiály pro 7. jednání ZK dne 30. 8. 2022.
Dne 24. 8. 2022 byli všichni zastupitelé vyrozuměni o doplnění materiálů na Gportál,
a to o body č. 7, 66 k), o), 69 – 74.
Dne 29. 8. 2022 byli všichni zastupitelé vyrozuměni o doplnění materiálu č. 8, 66 p), 75.
M. Půta informoval o sloučení bodů č. 41 – 63 a 70 týkajících se majetkoprávních operací.
M. Půta požádal o předřazení bodu č. 75 za bod č. 7.
Ing. Ramzer stáhl z návrhu programu bod č. 21.
M. Půta sdělil, že v deskách na stole obdrželi členové zastupitelstva kraje následující
dokumenty:
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Dopis od Ivana Bartoše, místopředsedy vlády pro digitalizaci a mnistr pro místní rozvoj,
týkající se odpovědi na situaci na stavebním trhu a její dopady na realizaci investičních
projektů.
Na stole u Mgr. Havlíka, ředitele krajského úřadu, je k dispozici a nahlédnutí kniha
„TORNÁTO“ vydanou obcí Lužice.
Pozvánka na Krajské dožínky do Frýdlantu, které se konaly dne 3. 9. 2022.
Brožura – Aktualizace REGIONÁLNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY Libereckého kraje.

Hlasování o doplněném návrhu programu:
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6.
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 6. 2022

2.

Volba ověřovatelů zápisu

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 27. 5. 2022 Martin Půta
do 11. 8. 2022

8.

Změny ve Výborech Zastupitelstva Libereckého kraje Martin Půta
- rezignace a volby nových členů

9.

Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na pořízení nemovitostí
Mikroregionu Frýdlantsko a návrh smlouvy o
poskytnutí účelové investiční dotace

Martin Půta

10.

Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství
policie Libereckého kraje z kapitoly 917 01 –
Transfery na vybudování kamerového systému

Martin Půta

11.

Revokace části usnesení č. 264/22/ZK ze dne 21. 6.
2022, rozhodnutí o neposkytnutí dotace z DF LK,
programu č. 1.2

Martin Půta

12.

ZR-RO č. 248/22 - finanční dar od společnosti Silnice Martin Půta
LK, a.s. pro projekt Jsem (v) první, zapojení
finančních prostředků do kap. 914 01, schválení
darovací smlouvy

13.

Revokace části usnesení č. 217/22/ZK – poskytnutí
dotací z programu 9.1, posunutí termínu realizace
projektu

14.

ZR-RO č. 216/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, Mgr. Vladimír Richter
912 09 Účelové příspěvky PO - záštita pro ZZS LK,
příspěvková organizace
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15.

2. Vyhlášení programu č. 9.3 v rámci Dotačního fondu Mgr. Vladimír Richter
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

16.

ZR-RO č. 249/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a Ing. Dan Ramzer
rozhodnutí o poskytnutí dotací elitním sportovním
subjektům reprezentujících Liberecký kraj

17.

ZR-RO č. 228/22 – úprava kapitol 914 04, 917 04
Ing. Dan Ramzer
OŠMTS a dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1134/2022 o
poskytnutí individuální dotace z kapitoly 917 04 –
Krizová intervence 2022

18.

ZR-RO č. 231/22 – úprava kapitol 923 14 OISNM a
912 04 OŠMTS – SPŠ textilní Liberec a SPŠ Česká
Lípa

Ing. Dan Ramzer

19.

ZR-RO č. 254/22 – úprava kapitol 912 04 – Účelové
příspěvky PO a 914 04 – Působnosti, navýšení
Stipendijního programu pro žáky odborných škol

Ing. Dan Ramzer

20.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly
917 04 – Transfery společnosti IQLANDIA, o.p.s. na
projekt Podpora vzdělávání mládeže

Ing. Dan Ramzer

21.

STAŽENO

ZR-RO č. 268/22 – úprava kapitoly 926 04 poskytnutí Ing. Dan Ramzer
dotace Tri Clubu Česká Lípa

22.

ZR–RO č. 245/22 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery – rozhodnutí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace Technické univerzitě v Liberci

Ing. Dan Ramzer

23.

ZR-RO č. 251/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v
kapitole 917 02– Transfery, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů, program
OBCHŮDEK 2021+

Mgr. Jiří Ulvr

24.

Závazek předfinancování a spolufinancování
Mgr. Jiří Ulvr
programu na podporu provozu venkovských prodejen
„OBCHŮDEK 2021+“ v roce 2022

25.

Navýšení závazku spolufinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační
střecha na parkovacím domě“

26.

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Mgr. Jiří Ulvr
příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova
– obce Kunratice u Cvikova

27.

Žádost o změnu parametru v projektu příjemce
účelové dotace z Programu obnovy venkova – obce
Žďárek

Mgr. Jiří Ulvr

28.

ZR–RO č. 263/22 – úprava kapitoly 914 05 –
Působnosti a kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí

Petr Tulpa

Mgr. Jiří Ulvr

Strana 5 z 95

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 8. 2022

29.

ZR–RO č. 264/22 – zapojení vráceného
nedočerpaného provozního příspěvku příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí za rok 2021

Petr Tulpa

30.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje – významné akce v oblasti cestovního ruchu Skleněné městečko

Ing. Květa Vinklátová

31.

ZR–RO č. 237/22 - změna specifického ukazatele v
kapitole 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací v
rámci programu 7.3 Stavebně historický průzkum

Ing. Květa Vinklátová

32.

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

Ing. Květa Vinklátová

33.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
Ing. Květa Vinklátová
kraje – významné akce v oblasti kultury – společnosti
První festivalová, s.r.o. a Občanskému sdružení
Větrov, z.s.

34.

ZR-RO č. 252/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové Ing. Květa Vinklátová
organizace, 914 07 působnosti, 920 14 kapitálové
výdaje – Kulturně kreativní průmysl a Vísecká rychta

35.

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Zoo Liberec,
příspěvkové organizace

36.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Ing. Květa Vinklátová
dotačního programu 7.10 - Rozvoj doprovodné
infrastruktury – karavanová stání - obec Svijany

37.

Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace
Václav Židek
Statutárnímu městu Liberec v rámci Memoranda o
spolupráci při přípravě protipovodňových opatření na
Lužické Nise

38.

Změna projektu podpořeného z Dotačního fondu
Václav Židek
Libereckého kraje, program 8.6 Podpora retence vody
v krajině – Centrum Tábor, z.s.

39.

ZR–RO č. 259/22 – úprava kapitoly 91708 - ocenění
Výrobek roku Libereckého kraje a finanční dar za
ocenění

Václav Židek

40.

ZR-RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 08,
poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK, oblast č. 8
Životní prostředí a zemědělství v roce 2022

Václav Židek

41.

Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú.
Bozkov (FAMA 2022/04/032)

Ing. Zbyněk Miklík

42.

Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú.
Roprachtice (FAMA 2022/03/103)

Ing. Zbyněk Miklík
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43.

Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú.
Roprachtice (FAMA 2022/03/073)

Ing. Zbyněk Miklík

44.

Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú.
Roprachtice (FAMA 2022/03/074)

Ing. Zbyněk Miklík

45.

Majetkoprávní operace –přijetí daru pozemků v k. ú.
Roprachtice (FAMA 2022/03/095)

Ing. Zbyněk Miklík

46.

Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú. Srní u Ing. Zbyněk Miklík
České Lípy (FAMA 2021/12/068)

47.

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú.
Semily

Ing. Zbyněk Miklík

48.

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú.
Kamenice u Zákup

Ing. Zbyněk Miklík

49.

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú.
Český Dub

Ing. Zbyněk Miklík

50.

Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú.
Krásný Les u Frýdlantu

Ing. Zbyněk Miklík

51.

Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú.
Bozkov

Ing. Zbyněk Miklík

52.

Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k přijetí Ing. Zbyněk Miklík
daru pozemku v k. ú. Haratice (FAMA 2022/05/031)

53.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v Ing. Zbyněk Miklík
k. ú. Vesec po Kozákovem

54.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků
včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú.
Turnov

Ing. Zbyněk Miklík

55.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku
včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú.
Žďárek u Sychrova

Ing. Zbyněk Miklík

56.

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku Ing. Zbyněk Miklík
včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Horní
Řasnice

57.

Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru pozemků Ing. Zbyněk Miklík
v k. ú. Jablonec nad Nisou

58.

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú.
Kateřinky u Liberce

59.

Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemků v k. Ing. Zbyněk Miklík
ú. Dolní Libchava a k. ú. Česká Lípa

60.

Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku v k. Ing. Zbyněk Miklík
ú. Paceřice

61.

Majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú.
Lindava

Ing. Zbyněk Miklík

Ing. Zbyněk Miklík
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62.

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Ing. Zbyněk Miklík
Libereckého kraje k pozemku v k. ú. Bořkov

63.

Majetkoprávní operace – vzdání se předkupního práva Ing. Zbyněk Miklík
a výhrady zpětné koupě k části pozemku v k. ú.
Hejnice

64.

ZR-RO č. 224/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení Ing. Jan Sviták
výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, ODO;
poskytnutí účelové dotace na zajištění bezproblémové
dopravy a propagaci LK

65.

ZR-RO č. 266/22 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Ing. Jan Sviták
Kapitálové výdaje, OSH a navýšení výdajů v kapitole
917 06 – Transfery, OSH; Dodatek č. 1 ke smlouvě o
spolupráci při realizaci stavební akce č.
OLP/1480/2021 „Křižovatka Okružní - Lidická a
návazné chodníky, Hrádek nad Nisou“

66.

Písemné informace
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)
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člen rady kraje

Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou
Ing. Zbyněk Miklík
kraje v období od 8. 6. 2022 do 9. 8. 2022
Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec
Ing. Zbyněk Miklík
2022
Stanovení stravného, náhrady za používání silničních Ing. Zbyněk Miklík
motorových vozidel a stanovení ceny pohonných hmot
pro poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok
2022 - aktualizace
Přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12.,
13. a 14. zasedání rady kraje a na 16., 17. a 18.
mimořádné zasedání rady kraje
Výroční zpráva akciové společnosti Nemocnice s
poliklinikou Česká Lípa za rok 2021 a účetní závěrka
společnosti za rok 2021

Ing. Zbyněk Miklík

Mgr. Vladimír Richter

Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez
Mgr. Jiří Ulvr
bariér – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, p. o.“
Informace o výsledku hodnocení předložených žádostí Mgr. Jiří Ulvr
měst a obcí Libereckého kraje do národního programu
Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled
Martin Půta
účasti členů výborů na jednáních výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje za leden – červen
2022
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva
Libereckého kraje za leden - červen 2022
Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí
2022

Martin Půta
Mgr. René Havlík
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k)

l)
m)

n)

o)

p)

Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci
záměru výstavby a provozu budoucí bioplynové
stanice v Liberci
Závěrečná zpráva za období nouzového stavu
Zápis z jednání valné hromady akciové společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s., konané dne 23. 6.
2022 a zápis z jednání valné hromady akciové
společnosti MMN, a.s., konané dne 30. 6. 2022

Václav Židek

Průběh a další strategie nákupu energií – elektrické
energie a zemního plynu – na rok 2023 – aktuální
situace
Shrnutí dosavadní přípravy projektu na revitalizaci
muzejního parku Severočeského muzea v Liberci,
příspěvková organizace

Ing. Zbyněk Miklík

Martin Půta
Mgr. Vladimír Richter

Ing. Květa Vinklátová

Vyjádření LK ke konceptu projektu výstavby zemního Václav Židek
valu omezujícího vliv dolu Turów na příhraniční
oblasti

67.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 o
Ing. Květa Vinklátová
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu, program
7.2, prodloužení termínu realizace

68.

Náměty a připomínky

69.

ZR-RO č. 277/22 – úprava v kapitole 931 01 –
Martin Půta
Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR
– Hasičskému záchrannému sboru LK

70.

Majetkoprávní operace - přijetí daru pozemku v k. ú.
Růžodol I

Ing. Zbyněk Miklík

71.

ZR–RO č. 279/22 – úpravy v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí
individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje –
Komunitní plánování obcí

Petr Tulpa

72.

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Petr Tulpa
vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v Libereckém
kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu

73.

ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole 917 05
Transfery, Dofinancování sociálních služeb v roce
2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV

Petr Tulpa

74.

Darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath včetně
příslušenství převedených z majetku České republiky
zdravotnickým zařízením v LK

Mgr. Vladimír Richter

75.

Závěry jednání Asociace krajů ČR k energetické krizi Martin Půta
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HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
M. Půta představil předložený materiál.
Mgr. Švarc, předseda výboru kontroly
Informoval, že výbor kontroly projednal kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, rady
kraje, mimořádných rad kraje a jednotlivých výborů a neshledal věcná pochybení.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 318/22/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů plnění usnesení č.
- 237/22/ZK, 287/22/ZK z 31. 7. 2022 na 30. 9. 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
a vypouští
ze sledování splnění 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,
114/22/ZK, 117/22/ZK, 123/22/ZK, 124/22/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,
172/22/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, 204/22/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, 235/22/ZK, 236/22/ZK, 238/22/ZK,
241/22/ZK, 242/22/ZK, 243/22/ZK, 244/22/ZK, 246/22/ZK, 248/22/ZK, 249/22/ZK,
251/22/ZK, 252/22/ZK, 253/22/ZK, 254/22/ZK, 255/22/ZK, 256/22/ZK, 258/22/ZK,
266/22/ZK, 267/22/ZK, 269/22/ZK, 270/22/ZK, 271/22/ZK, 272/22/ZK, 273/22/ZK,
274/22/ZK, 286/22/ZK, 288/22/ZK, 289/22/ZK, 291/22/ZK, 292/22/ZK, 293/22/ZK,
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294/22/ZK, 295/22/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, 310/22/ZK, 311/22/ZK, 314/22/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 27. 5. 2022 do 11. 8. 2022
Předkladatel: Martin Půta
M. Půta představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 319/22/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 27. 5. 2022 do 11. 8. 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 27. 5. 2022 do 11. 8. 2022.

HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. (75.) Závěry jednání Asociace krajů ČR k energetické krizi
Předkladatel: Martin Půta
M. Půta představil předložený materiál. Shrnul závěry z jednání Asociace krajů ČR. Jednání
bylo jednomyslné napříč politickými strany. Dle jejich názoru začíná energetika přesahovat
rozpočtové možnosti samospráv ČR. AKČR vyzvala Vládu ČR k tomu, aby udělala kroky,
které danou situaci stabilizují a od nového roku 2023 mohlo vše fungovat jako doposud. Jestli
Vláda ČR nic neudělá, tak to bude znamenat vážné omezení akcí a fungování samospráv. Dále
byla požádána Vláda ČR, aby se zaměřila i na pomoc podnikatelským subjektům. Byla
navržena konkrétní opatření. Doplnil, že zatím nebude zafixována žádná energie na příští rok,
ale počká se až se částka za energie trochu poníží.
Diskuze:
Ing. Miklík
Sdělil, že se tato problematika týká i písemné informace b). Liberecký kraj se pokusil několikrát
energie nakoupit, ale bohužel se nikdo za daných podmínek nepřihlásil. Pokud vláda něco
neudělá, tak se bude nakupovat na spotovém trhu od roku 2023. Dané kroky musí udělat Vláda
ČR. Doplnil, že postup je navržen v materiálu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 320/22/ZK
Závěry jednání Asociace krajů ČR k energetické krizi
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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Závěry jednání Asociace krajů ČR k energetické krizi v tomto znění:
1. ČR nemůže v řešení regulace cen energii na trhu postupovat samostatně a AKČR vyzývá
vládu ČR k iniciaci jednání na úrovni EU a především s vládou SRN a premiérem
Scholzem. Řešení vidí AKČR ve španělském přístupu regulace a nastavení únosných cen
pro výrobu na straně „výrobců posledních MW“, což jsou plynové a uhelné elektrárny.
Rozdíl nad tuto úroveň uhradí stát, přičemž by měl zpětně tyto zisky výrobců zdanit
speciální daní. V případě cen plynu, kde většinovou výrobu není možné ovlivnit, bude
rozdíl muset vykrývat stát a měl by k tomu v maximální míře využít prostředky
Modernizačního fondu a dalších zdrojů. Tento princip regulace by měl efektivně
napomoci plošnému poklesu cen energií,
2. regulační nástroje by měla vláda ČR využít vůči občanům, státním institucím a
samosprávám i výrobní sféře. Sociální a hospodářský rozklad společnosti by byl zcela
zásadním kolapsem,
a) pro občany by měl stát nastavit únosnou cenu za MWh, stejně tak i pro firmy s
rozlišením jejich charakteru z hlediska vazby jejich výroby na spotřebu energií.
Princip „nikdo nezaplatí více než...“ umožní efektivně rozlišovat stávající podmínky
smluv s obchodníky s energiemi a nehradit finanční podporu plošně,

3.

b) pro samosprávu a státní sféru by měla vláda ČR zavést institut státního obchodníka,
kterému by čeští výrobci elektrické energie byli povinni prodat například 10 - 15 %
své výroby. Státní obchodník by za limitní únosné ceny prodával státním a
samosprávným subjektům s rozlišením jejich nezbytnosti (např. nemocnice, školy,
domovy pro seniory) s vyloučením doplňkových zařízení (např. bazény a
sportoviště). Instituce by nakupovaly bez výběrového řízení,
jako nezbytný krok vnímá AKČR odkoupení minoritních podílů v ČEZ a.s., státem do
výše 100 %, což by státu umožnilo řadu opatření provádět v čase a ekonomice výrazně
efektivněji

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, informovat o přijetí tohoto usnesení dopisem předsedu vlády
České republiky.
Termín: 02. 09. 2022
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. (8) Změny ve Výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volby nových
členů
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál a požádal Bc. Mlejnkovou o provedení tímto materiálem.
Bc. Mlejnková, předsedkyně volební komise
Shrnula usnesení materiálu. Rezignace byly doručeny panu hejtmanovi od Davida Schindlera,
Ing. arch. Ing. J. Janďourka, Ing. P. Kubíčka a Štěpána Slaného. Dále informovala, že obdržela
souhlasy s kandidaturou na místa do výborů, a to následovně zastupitelstvo kraje volí
Bronislava Patočku, Milana Rychtra, Jitku Skalickou a Ing. Ivana Pastorka.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 321/22/ZK
Změny ve Výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volby nových členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
- rezignaci Davida Schindlera na funkci člena Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého
kraje ke dni 30. 8. 2022,
- rezignaci Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka na funkci člena Výboru hospodářského a
regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ke dni 30. 8. 2022,
- rezignaci Ing. Petra Kubíčka na funkci člena Výboru životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstva Libereckého kraje ke dni 30. 8. 2022,
- rezignaci Štěpána Slaného na funkci člena Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva
Libereckého kraje ke dni 30. 8. 2022,
odvolává
- Davida Schindlera z funkce člena Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje,
- Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka z funkce člena Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Zastupitelstva Libereckého kraje,
- Ing. Petra Kubíčka z funkce člena Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Libereckého kraje,
- Štěpána Slaného z funkce člena Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého
kraje
a volí
- Bronislava Patočku, členem Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje, na návrh
klubu Pirátů,
- Milana Rychtra, členem Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva
Libereckého kraje, na návrh klubu SLK,
- Jitku Skalickou, členkou Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje, na
návrh klubu SLK,
- Ing. Ivana Pastorka, členem Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Libereckého kraje, na návrh klubu SLK.

HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (9.) Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na pořízení
nemovitostí Mikroregionu Frýdlantsko a návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční
dotace
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 322/22/ZK
Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na pořízení
nemovitostí Mikroregionu Frýdlantsko a návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční
dotace
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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“,
schvaluje
smlouvu 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu č. OLP/2393/2022 o
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a
uvedeným žadatelem k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. (10.) Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje z
kapitoly 917 01 – Transfery na vybudování kamerového systému
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 323/22/ZK
Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje z kapitoly
917 01 – Transfery na vybudování kamerového systému
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje o
o poskytnutí 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
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovací smlouvy hejtmanovi
Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 15. 10. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. (11.) Revokace části usnesení č. 264/22/ZK ze dne 21. 6. 2022, rozhodnutí o
neposkytnutí dotace z DF LK, programu č. 1.2
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:

p. č.

USNESENÍ č. 324/22/ZK
Revokace části usnesení č. 264/22/ZK ze dne 21. 6. 2022, rozhodnutí o neposkytnutí dotace
z DF LK, programu č. 1.2
Zastupitelstvo kraje po projednání
revokuje
část usnesení č. 264/22/ZK ze dne 21. 6. 2022, kterým Zastupitelstvo kraje rozhodlo o
poskytnutí 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
dobrovolných
hasičů

Smržovka

IČO

64668231

Název
projektu

Popis
projektu

Organizování
Soutěž v
hasičských
požárním útoku
soutěží
mužů a žen
dospělých

Výše dotace
v Kč

10 000,00

rozhoduje
o neposkytnutí 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:
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Žadatel

SH ČMS Sbor
62
dobrovolných
hasičů

Název
projektu

IČO

Smržovka

64668231

Popis
projektu

Organizování
Soutěž v
hasičských
požárním útoku
soutěží
mužů a žen
dospělých

Výše dotace
v Kč

10 000,00

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o neposkytnutí účelové
dotace z 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.
Termín: 20. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. (12.) ZR-RO č. 248/22 - finanční dar od společnosti Silnice LK, a.s. pro projekt Jsem
(v) první, zapojení finančních prostředků do kap. 914 01, schválení darovací smlouvy
Předkladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál a informoval, že nově nebudou pro prvňáčky základních škol
barevné kufříky, ale budou bio desky od firmy Emba se sídlem Paseky nad Jizerou s reflexními
prvky, které dodala společnost Silnice LK, a.s. Sdělil, že jeden vzorek nového stylu nechá
kolovat pro nahlédnutí členů zastupitelstva kraje.
Ing. Valešová, místopředsedkyně výboru finančního
Informovala, že výbor finanční projednal body č. 12, 14, 16 – 19, 22 – 25, 28, 29, 31, 34, 39
– 65, 66 a), b), c), f), n), 69, 71, 73, 74 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit
v předloženém znění.
Diskuze:
Bc. Mlejnková
Sdělila, že nesouhlasí s letáčky pro rodinnou politiku např. pro koho hledáme náhradní rodiče,
které jsou součástí kufříků. Rozumí tomu, že se rozšiřuje osvěta týkající se pěstounské péče.
Mgr. Tulpa
Vysvětlil, že tyto letáčky osloví okruh lidí, kteří o tuto problematiku mají zájem. Dále sdělil,
že prvňáčkové ještě číst neumí, tudíž to předají k prostudování rodičům. Sdělil, že pro příští
roky to již v kufřících nebude, ale nyní je to již bohužel rozdistribuováno.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 325/22/ZK
ZR-RO č. 248/22 - finanční dar od společnosti Silnice LK, a.s. pro projekt Jsem (v) první,
zapojení finančních prostředků do kap. 914 01, schválení darovací smlouvy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1.

2.

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu
kraje o částku 68.244 Kč z titulu přijetí finančního daru a současně se navyšují výdaje
rozpočtu kraje v kapitole 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana o částku 68.244
Kč na projekt Jsem (v) první,
darovací smlouvu č. OLP/3255/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností
Silnice LK a.s., se sídlem: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
5, IČO: 28746503, na základě které společnost Silnice LK a.s., daruje Libereckému kraji
finanční dar ve výši 68.244 Kč pro projekt Jsem (v) první

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit, za podmínky schválení změny
rozpočtu - rozpočtového opatření č. 248/22, darovací smlouvu hejtmanovi k podpisu.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

12

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. (13.) Revokace části usnesení č. 217/22/ZK – poskytnutí dotací z programu 9.1,
posunutí termínu realizace projektu
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
M. Půta představil předložený materiál.
Bc. Mlejnková, předsedkyně výboru zdravotnictví
Informovala, že výbor zdravotnictví projednal předložené body č. 13, 14, 15 a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 326/22/ZK
Revokace části usnesení č. 217/22/ZK – poskytnutí dotací z programu 9.1, posunutí
termínu realizace projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
revokuje
část usnesení č. 217/22/ZK ze dne 31. 5. 2022 v části „rozhoduje“ v bodě 1 písm. a), ve kterém
Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o poskytnutí 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“,
rozhoduje
o poskytnutí 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:
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63778611, na projekt „Víkendový rekondiční pobyt nemocných s roztroušenou sklerózou –
jaro“ ve výši 6.750 Kč,
schvaluje
smlouvu 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, podepsat smlouvu
o poskytnutí dotace č. OLP/2157/2022.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

13

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. (14.) ZR-RO č. 216/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky
PO - záštita pro ZZS LK, příspěvková organizace
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
M. Půta představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 327/22/ZK
ZR-RO č. 216/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO
- záštita pro ZZS LK, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 216/22, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09
– Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů
zaměřených na řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 30.000 Kč a navyšují
výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK
– HPZ a vybraných psychologických témat v celkové výši 30.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2022.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

14

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

16. (15.) 2. Vyhlášení programu č. 9.3 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 9 Zdravotnictví
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
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M. Půta představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 328/22/ZK
2. Vyhlášení programu č. 9.3 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení 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, zajistit 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: 01. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

15

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. (16.) ZR-RO č. 249/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí
dotací elitním sportovním subjektům reprezentujících Liberecký kraj
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál. Požádal o úpravu přílohy č. 6, kde je chybné datum z 20. 2.
2022, správně má být 20. 2. 2023 ohledně vypořádání dotace FC Jablonec nad Nisou.
Ing. Boháč, předseda výboru tělovýchovy a sportu
Informoval, že výbor tělovýchovy a sportu projednal předložený bod a doporučuje ho
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Mgr. Dvořák, předseda výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti
Informoval, že výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti projednal předložené body č. 16
– 22 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 329/22/ZK
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ZR-RO č. 249/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí dotací
elitním sportovním subjektům reprezentujících Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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:
a) 0481341000 Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. - Podpora
výchovného programu BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – reprezentace LK ve výši 1.150.000
Kč,
b) 04813420000 Fotbalový Klub Jablonec, a.s.- Režijní náklady k domácím zápasům 1.
fotbalové ligy ve výši 1.150.000 Kč,
c) 04813430000 SKP Kornspitz Jablonec z.s. - Podpora přípravy reprezentace
Libereckého kraje realizovaná v SKP Kornspitz Jablonec z.s. ve výši 530.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí 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,
2.

o poskytnutí 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,

3.

o poskytnutí 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.,
schvaluje
znění smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
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“,
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“,
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
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2.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje pro rok 2022,
Termín: 30. 09. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3273/2022, OLP/3274/2022,
OLP/3275/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

16

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. (17.) ZR-RO č. 228/22 – úprava kapitol 914 04, 917 04 OŠMTS a dodatek č. 1 ke
smlouvě OLP/1134/2022 o poskytnutí individuální dotace z kapitoly 917 04 – Krizová
intervence 2022
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 330/22/ZK
ZR-RO č. 228/22 – úprava kapitol 914 04, 917 04 OŠMTS a dodatek č. 1 ke smlouvě
OLP/1134/2022 o poskytnutí individuální dotace z kapitoly 917 04 – Krizová intervence
2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Maják o. p. s., IČ 25405276, se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec,
o navýšení dotace na projekt „Krizová intervence 2022“ o částku 250.000 Kč, na jehož realizaci
již byla přiznána dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 04
– transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 181/22/ZK ze dne 26. 4. 2022,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/22, kterou se upravují kapitoly 914 04
– působnosti a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové
výši 200.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o celkovou částku 200.000 Kč, v tom:
a) snížení akce číslo 0449000000: Primární prevence rizikového chování o částku
100.000 Kč,
b) snížení akce číslo 0487180000: Intervence v rizikových školních kolektivech
o částku 100.000 Kč,
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2.

navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o částku 200.000 Kč, navýšení akce číslo 04812560000: Maják o.p.s. Liberec – Krizová
intervence 2022,
rozhoduje
o navýšení účelové neinvestiční dotace pro Maják o. p. s., IČ 25405276, se sídlem Konopná
776/8, 460 14 Liberec, na projekt Krizová intervence o částku 250.000 Kč na celkovou částku
dotace maximálně do výše 450.000 Kč,
schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1134/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, uzavřené dne 17. 05. 2022 mezi Libereckým krajem a Majákem o. p. s.,
IČ 25405276, se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec, jehož předmětem je navýšení
poskytnuté dotace
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje pro rok 2022,
2.

Termín: 30. 09. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy
č. OLP/1134/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

17

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (18.) ZR-RO č. 231/22 – úprava kapitol 923 14 OISNM a 912 04 OŠMTS – SPŠ textilní
Liberec a SPŠ Česká Lípa
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 331/22/ZK
ZR-RO č. 231/22 – úprava kapitol 923 14 OISNM a 912 04 OŠMTS – SPŠ textilní Liberec
a SPŠ Česká Lípa
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 231/22, kterým se:
1. snižuje kapitola 923 14 – spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého
majetku o celkovou částku 371.000 Kč, v tom:
a) číslo akce 04620341422: OPŽP – SEN budovy dílny SPŠ textilní Liberec o částku
250.000 Kč,
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2.

b) číslo akce 04620541418: NPO – hospodaření s vodou SPŠ Česká Lípa o částku
121.000 Kč,
navyšuje kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 371.000 Kč, v tom:

a) číslo akce 04503511422: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1,
příspěvková organizace – SEN – zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
osvětlení o částku 250.000 Kč,
b) číslo akce 04503521418: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace – Projekt – Udržitelné hospodaření s vodou – zhotovení
projektové dokumentace o částku 121.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2022.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

18

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (19.) ZR-RO č. 254/22 – úprava kapitol 912 04 – Účelové příspěvky PO a 914 04
– Působnosti, navýšení Stipendijního programu pro žáky odborných škol
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 332/22/ZK
ZR-RO č. 254/22 – úprava kapitol 912 04 – Účelové příspěvky PO a 914 04 – Působnosti,
navýšení Stipendijního programu pro žáky odborných škol
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové 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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2022.
Termín: 30. 09. 2022
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HLASOVÁNÍ Č.:

19

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (20.) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery společnosti
IQLANDIA, o.p.s., na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 333/22/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery společnosti
IQLANDIA, o.p.s., na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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,
schvaluje
znění 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/2947/2022 k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

20

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. ZR–RO č. 245/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace Technické univerzitě v Liberci
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 334/22/ZK
ZR–RO č. 245/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace Technické univerzitě v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 245/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 50.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04812570000 – Vzdělávací aktivity pro dospělé a seniory o částku
50.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04813366045: Technická univerzita
v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec – FS TUL Racing v celkové výši 50.000
Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 50.000 Kč na
projekt s názvem „FS TUL Racing“ Technické univerzitě v Liberci, IČO: 46747885, se sídlem
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec,
schvaluje
znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3223/2022, uzavírané
mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17
Liberec, IČO 46747885
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3223/2022 k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
2.

Termín: 30. 09. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje na rok 2022.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

21

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. ZR-RO č. 251/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 917 02– Transfery,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, program OBCHŮDEK 2021+
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Mgr. Horinka, předseda výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova
Informoval, že výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova projednal body
č. 23, 24, 25, 26, 27 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 335/22/ZK
ZR-RO č. 251/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 917 02– Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů, program OBCHŮDEK 2021+
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu 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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

22

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Závazek předfinancování a spolufinancování programu na podporu provozu
venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ v roce 2022
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 336/22/ZK
Závazek předfinancování a spolufinancování programu na podporu provozu
venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ v roce 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) předfinancování programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje
„OBCHŮDEK 2021+“ do výše 4.000.000 Kč,
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2) spolufinancování 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, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

23

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
– vegetační střecha na parkovacím domě“
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 337/22/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
– vegetační střecha na parkovacím domě“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení 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 rozložení v letech 2022 – 2023,
2) navýšení 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 rozložení 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, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2028

HLASOVÁNÍ Č.:

24

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – obce Kunratice u Cvikova
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 338/22/ZK
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – obce Kunratice u Cvikova
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Kunratice u Cvikova, se sídlem Kunratice u Cvikova, č.p. 145,
471 55 Kunratice u Cvikova, IČ: 00524301, o prodloužení termínu realizace projektu
„Rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení, podél silnice p. p. č. 3131/1, Kunratice u
Cvikova“, 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,
schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2780/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Kunratice u Cvikova, se sídlem Kunratice
u Cvikova, č.p. 145, 471 55 Kunratice u Cvikova, IČ: 00524301, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je prodloužení termínu realizace projektu z 30. 9. 2022 na 31. 8. 2023, a prodloužení
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2022 na 20. 10. 2023,
a z 31. 12. 2022 na 30. 11. 2023 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi,
členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů,
územního plánování a rozvoje venkova, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

25

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obce Žďárek
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 339/22/ZK
Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obce Žďárek
Zastupitelstvo kraje po projednání
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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,
schvaluje
znění 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. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi,
členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů,
územního plánování a rozvoje venkova, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

26

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

28. ZR–RO č. 263/22 – úprava kapitoly 914 05 – Působnosti a kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil předložený materiál.
D. Weissová, předsedkyně výboru sociálních věcí
Informovala, že výbor sociálních věcí projednal předložené body č. 28, 29 a doporučuje je
zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 340/22/ZK
ZR–RO č. 263/22 – úprava kapitoly 914 05 – Působnosti a kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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) v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí snižuje specifický ukazatel
„Krajská Rada seniorů Liberec – Činnost KRS LK“ o částku 130.000 Kč,
c) v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí zavádí specifický ukazatel,
„Krajská setkání nestát. neziskových organizací“ ve výši 210.000 Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2022.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

27

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. ZR–RO č. 264/22 – zapojení vráceného nedočerpaného provozního příspěvku
příspěvkových organizací odboru sociálních věcí za rok 2021
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Bc. Mlejnková
Sdělila, že na klubu SLK se k této problematice vedla rozsáhlá diskuze. Požádala Mgr. Havlíka,
ředitele úřadu, o vysvětlení, jak tato situace vznikla, protože částka je velmi vysoká a týká se
odstupného pro dva ředitele.
M. Půta
Informoval, že na radě kraje navrhne, aby se této záležitosti věnovala škodní komise.
Nepovažuje to za racionální přístup.
Mgr. Tulpa
Vysvětlil, že v obou případech se jedná o zákonné nároky.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 341/22/ZK
ZR–RO č. 264/22 – zapojení vráceného nedočerpaného provozního příspěvku
příspěvkových organizací odboru sociálních věcí za rok 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1516 Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, v celkové výši 1.623.295 Kč,
b) navýšením specifického ukazatele „Finanční rezerva PO“, v celkové výši
1.112.384,20 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic a
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2022.
Termín: 30. 09. 2022
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HLASOVÁNÍ Č.:

28

PRO:

36

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti
cestovního ruchu - Skleněné městečko
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila předložený materiál.
Mgr. David, předseda výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Informoval, že výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu projednal předložené body
č. 30 – 36, 67 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Mgr. Lufinka
Poděkoval za předložený materiál a pozval všechny členy zastupitelstva kraje na 17. 9. 2022
na právě zmíněné Skleněné městečko.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:

Město
Železný
Brod/ město

00262633

Adresa

Náměstí
3. května
č. p. 1,
468 22
Železný
Brod

Název projektu / účel
projektu

Festival
sklářského
řemesla
Skleněné
městečko/Podpora
a
zachování
kulturních
aktivit
spojených
se
sklářskou
výrobou.
Návštěvníkům
nabízí
široké spektrum akcí –
výstavy,
přednášky,
řemeslné dílny, ukázky
výroby aj.

Výstupy
parametrů
projektu

Realizace
Festivalu
sklářského
řemesla
Skleněné
městečko
v letech 2022–
2025

De minimis

IČO

Termín
realizace

Příjemce/
právní statut

Celková výše
dotace/
rozložení
v
letech v Kč

USNESENÍ č. 342/22/ZK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti
cestovního ruchu - Skleněné městečko
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí víceleté účelové neinvestiční dotace v letech 2022-2025 z rozpočtu Libereckého
kraje na základě individuální žádosti tomuto příjemci:

400.000 Kč
2022 - 100.000
2023 - 100.000

1. 1. 2022 –
31. 12. 2025

2024 - 100.000
2025 - 100.000

schvaluje
smlouvu 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
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni
hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu
na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

29

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. ZR–RO č. 237/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond
– poskytnutí dotací v rámci programu 7.3 Stavebně historický průzkum
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 343/22/ZK
ZR–RO č. 237/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond
– poskytnutí dotací v rámci programu 7.3 Stavebně historický průzkum
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/22, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bez dopadu
na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.3 Stavebně historický průzkum
– nespecifikované rezervy“ o částku 250.000 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí v rámci programu 7.3
Stavebně historický průzkum v souhrnné výši 250.000 Kč,
rozhoduje
1.
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 7.3 Stavebně historický průzkum, v úhrnném
objemu 250.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:
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Stavebně
historický
průzkum
paré 3

Stavebně
historický
průzkum ks
1

De minimis

Záchrana
areálu kostela
sv. Kryštofa v
Kryštofově
Údolí - I.
etapastavebně
historický
průzkum /
Římskokatolic Kostel sv.
ká farnost
Kryštofa je
Kostelní 9/7,
460 01
1. Kryštofovo ojedinělou
Liberec
Údolí/ církevní stavbou v
celém našem
organizace
regionu a
zhotovením
stavebně
historického
průzkumu
výrazně
pomůže pro
jeho nutnou
záchranu.
Stavebně
historický
průzkum
usedlosti č.p.
16, st. parc. č.
4/1, k.ú. Okna
v Podbezdězí
/ Provedení
stavebně
historického
průzkumu
nemovité
kulturní
památky před
započetím
2.
í rekonstrukce.
Soupis
hodnotných
stavebních
konstrukcí,
prvků a detailů
jako podkladu
pro projekt
záchrany a
rekonstrukce
objektu. bude
obnovena
krytina o
výměře cca
319 m2.

Termín realizace
projektu

účel projektu

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

forma

Sídlo/
bydliště

60.000,00

2.5.
44,28 2022% 31.12.
2022

NE

26.000,00

1.7.
50,98 2022% 31.12.
2022

NE

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Název
projektu/

IČ/nar.

Příjemce/

46749446

Poř. číslo

==================================================================
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Kostelní
150, 294 21
Bělá pod
Bezdězem

Stavebněhistorický
průzkum ks
1

Stavebně
historický
průzkum ks
3

Nám. T. G.
Masaryka 1,
463 42
Hodkovice
nad
Mohelkou

00262820

SHP farní
budovy č.p.3
na Bezdězu /
Záměrem
vlastníka
nemovité
Římskokatolic kulturní
památky fara
ká farnost
č.p.3 na
3.
Bezděz /
Bezdězu rej.č.
církevní
ÚSKP
organizace
27717/5-4763
je zpracování
stavebněhistorického
průzkumu
zmiňovaného
objektu.
Stavebně
historický
průzkum
staré radnice
ve Cvikově /
Provedení
SHP historické
Radnice podle
metodiky
vydané SÚPP.
V roce 2022
bude zahájena
kompletní
4.
í revitalizace
objektu a
cílem SHP je
získat co
nejvíce
poznatků o
vývoji a
změnách
stavby . SHP
poslouží jako
podklad k
projektové
dokumetaci.
Stavebně
historický
průzkum
radnice/
Město
Hodkovice nad
Město
Mohelkou
Hodkovice
připravuje
5.
nad Mohelkou kompletní
rekonstrukci
/ obec
budovy
radnice. Máme
snahu
zanechat
budoucím
generacím co

63778521
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Stavebně
historický
průzkum
radnice ks
1

33.380,00

1.3.
49,98 2022 –
% 30.6.
2023

NE

43.540,00

1.3.
37,87 2022 –
% 30.6.
2023

NE

43.540,00

1.6.
40,50 2022 % 30. 6.
2023

NE
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Obec Pěnčín/
6.
obec

nejkomplexněj
ší informace o
budově
radnice a
proto
přistupujeme
ke zpracování
stavebně
historického
průzkumu.
Fara Krásná SHP /
Průzkum a
dokumentace
nemovité
kulturní
památky,
prohlášené dle
zákona č.
20/1987 Sb., o
s.p.p. na území
Lib kraje.
Pěnčín 57,
komplexní
468 21
poznání
Pěnčín
historie,
stavebního
vývoje a
současného
stavu památky,
zpracované
SHP poslouží
jako podklad
pro
rekonstrukci
pam.

00262501

==================================================================

Stavebně
historický
průzkum
NS 30

Celkem

NE

250.000,00

čís.

Název projektu

SHP objektů za
1.
budovou muzea

Žadatel

Sídlo/ bydliště

Město Lomnice
nad Popelkou

Právní forma

Husovo náměstí
6, 512 51
Obec, městská
Lomnice nad
část hlavního
Popelkou
města Prahy

Celkem

IČ/ datum
narození

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže
uvedeným subjektům z důvodu vyčerpání finančního objemu určeného pro vyhlášení
programu 7.3 Stavebně historický průzkum:

00275905

2.

1.7.202
48,38
2 - 31.
%
3. 2023

43.540,00

Požadovaná
dotace v Kč

24.550,00

24.550,00

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.3
Stavebně historický průzkum, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
a ukládá
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1.

2.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok
2022,
Termín: 30. 09. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje po projednání v zastupitelstvu kraje
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, a to na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

30

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. 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
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 344/22/ZK
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
Zastupitelstvo 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,
schvaluje
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a) dodatek 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 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,
b) dodatek 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky č. 1 ke
smlouvě č. OLP/2374/2021 a také dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2373/2021 k podpisu Ing.
Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

31

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

33. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti
kultury – společnosti První festivalová, s.r.o. a Občanskému sdružení Větrov, z.s.
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál. Doplnila, že pro příští rok budou všechny příspěvky týkající
se „Benátské noci“ sloučeny do jednoho.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 345/22/ZK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti
kultury – společnosti První festivalová, s.r.o. a Občanskému sdružení Větrov, z.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí víceleté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje poskytnuté
v letech 2022 - 2025 žadatelům:
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Sídlo

Občanské
sdružení
Větrov, z.s.
spolek

Krakonošův divadelní
podzim
Krakonošův divadelní
podzim je národní
přehlídka venkovských
divadelních souborů
z České republiky.
Přispívá k dalšímu
rozvoji a zachování
regionální kultury,
specifiky ochotnického
divadla na venkově a
zachování tradic
v Libereckém kraji.

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

První
festivalová,
s.r.o.
společnost
s ručením
omezeným

Benátská s Impulsem!
Projekt se zaměří na
propojení
nejvýznamnější
události regionu –
festivalu Benátská se
zajištěním propagace
festivalu, ochrany
návštěvníků, rozvojem
regionální kultury a
zachováním tradic
v Libereckém kraji.

IČO

Purkyňova
74, 110 00
Praha 1

26588579

02926202

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Veřejná
podpora

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Celková výše
dotace/rozložení
v letech v Kč
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* realizace akce 4

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

1.1.2022
–
31.12.202
5

de
mini
mis

* realizace
propagační
kampaně - 4

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

1.1.2022
–
31.12.202
5

de
mini
mis

schvaluje
1. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 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,
2. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana,
resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné
moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

32

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. ZR-RO č. 252/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové organizace, 914 07 působnosti,
920 14 kapitálové výdaje – Kulturně kreativní průmysl a Vísecká rychta
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
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Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 346/22/ZK
ZR-RO č. 252/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové organizace, 914 07 působnosti,
920 14 kapitálové výdaje – Kulturně kreativní průmysl a Vísecká rychta
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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,
d) 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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2022.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

33

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Zoo Liberec, příspěvkové organizace
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 347/22/ZK
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Zoo Liberec, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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přílohu 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
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje
předložení přílohy č. 1 ke zřizovací listině k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

34

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu 7.10
- Rozvoj doprovodné infrastruktury – karavanová stání - obec Svijany
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 348/22/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu 7.10 - Rozvoj
doprovodné infrastruktury – karavanová stání - obec Svijany
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Obec Svijany, IČO 00671908, se sídlem Svijany č. p. 71, 463 46,
Příšovice o změnu termínu realizace projektu „Karavanové stání Svijany“ 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,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2541/2021 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 Svijany“, uzavřené dne 14. 7. 2021 mezi Obcí Svijany a Libereckým krajem, jehož
předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Karavanové stání Svijany“
z 30. 10. 2022 na 30. 10. 2023 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 12. 2022 na 19. 12. 2023
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/2541/2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 30. 09. 2022
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HLASOVÁNÍ Č.:

35

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Liberec v rámci
Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
V. Stříbrný, předseda výboru zemědělství a životního prostředí
Informoval, že výbor zemědělství a životního prostředí projednal body č. 37 - 40
a doporučuje je v zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění.
Diskuze
M. Půta
Konstatoval, že od poslední povodně na Lužické Nise uběhlo již 12 let. Zatím co na německé
straně jsou již ochráněny protipovodňovými zátarasy, tak na české straně je zatím jen na papíře.
V. Židek
Doplnil, že na německé straně šli jinou cestou než na české straně bylo doposud obvyklé. Nyní
se již řeší konkrétní postupy, aby se již mohla stavět opatření proti velké vodě.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 349/22/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Liberec v rámci
Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
poskytnutí 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

Název projektu

Závazné parametry
projektu

Dokumentace pro
vydání rozhodnutí
o umístění stavby 00262978,
Protipovodňová
1 ks, Model proudění
nám. Dr. E.
opatření na Lužické podzemní vody - 1 ks,
Statutární město Beneše
Nise k ochraně města Hydrotechnické
Liberec
1/1, 460
Liberec - DÚR 1. posouzení - ovlivnění
59, Liberec
etapy
proti toku - 1 ks,
1
Ekonomická efektivita
navržených opatření 1 ks

Dotace
do výše (Kč)

1.125.905,-

schvaluje
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smlouvu č. OLP/2961/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 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, uzavřít smlouvu po jejím schválení v zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 10. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

36

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Změna projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.6
Podpora retence vody v krajině – Centrum Tábor, z.s.
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 350/22/ZK
Změna projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.6
Podpora retence vody v krajině – Centrum Tábor, z.s.
Zastupitelstvo 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,
schvaluje
znění 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Václavu Židkovi, členovi rady kraje,
pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství, výše schválený dodatek
k podpisu.
Termín: 30. 09. 2022
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HLASOVÁNÍ Č.:

37

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

39. ZR–RO č. 259/22 – úprava kapitoly 91708 - ocenění Výrobek roku Libereckého kraje
a finanční dar za ocenění
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
M. Půta
Požádal, aby se projednání tohoto materiálu příští rok mohl o schvalovat až po skončení akce
a předání ocenění.
V. Židek
Přislíbil, že příští ocenění bude schvalováno až po akci, aby výsledky nebyly známy předem.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 351/22/ZK
ZR–RO č. 259/22 – úprava kapitoly 91708 - ocenění Výrobek roku Libereckého kraje
a finanční dar za ocenění
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 259/22, kterým se snižují nespecifikované
rezervy v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
(Výrobek roku – 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 – finanční dar jako
ocenění v soutěži) v celkové výši 250.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku
2022“ výrobkům uvedeným níže v tabulce,
3) použití označení „Výrobek roku 2022 Libereckého kraje“ u výrobků uvedených níže
v tabulce, použití označení „Nejlepší výrobek roku 2022 Libereckého kraje – 1. místo“
u výrobku Zrající ovčí sýr nakládaný v oleji výrobce Michal Sabáček, IČO 04070763, se
sídlem Nová Ves 21, Volfartice 471 12, použití označení „Nejlepší výrobek roku 2022
Libereckého kraje – 2. místo“ u výrobku Vratislavická kyselka citron výrobce Kitl s.r.o.,
IČO 46712518, se sídlem Pasířská 3299/60, Jablonec nad Nisou 466 01, použití 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, použití 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 595, Velké Hamry 468 45 a použití loga Libereckého
kraje na obalu výrobků uvedených níže v tabulce, použití označení „Výrobek roku 2022
Libereckého kraje“, „Nejlepší výrobek roku 2022 Libereckého kraje – 1. místo“,
„Nejlepší výrobek roku 2022 Libereckého kraje – 2. místo“, „Nejlepší výrobek roku 2022
Libereckého kraje – 3. místo“, „Výrobek roku 2022 Libereckého kraje - Přínos ke
zdravému životnímu stylu“ a loga Libereckého kraje na obalu výrobků uvedených níže v
tabulce,
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rozhoduje
o poskytnutí 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
IČO

sídlo

finanční dar

Masné
výrobky

Tlačenka světlá

Váša spol. s r.o.
25096575

Potoční 2, 471 24
Mimoň

25.000 Kč

Mléko a
mléčné
výrobky

Zrající ovčí sýr Michal Sabáček
nakládaný v oleji 04070763

Nová Ves 51,
471 12 Volfartice

25.000 Kč

Pekařské
výrobky

Žitno-pšeničný
kvasový chléb

Lukáš Mašek
08538387

Velké Hamry
595, 468 45
Velké Hamry

25.000 Kč

Sametová 533,
463 42
Hodkovice nad
Mohelkou

25.000 Kč

25.000 Kč

Cukrářské
výrobky

Jahodový
cheesecake

Pavla Pospíšilová
09524878

Alkoholické
nápoje

Polotmavá
dvanáctka

Beranův pivovar, s.r.o. Bílá 14, 463 43
06748571
Trávníček

Nealkoholické Vratislavická
nápoje
kyselka citron

Kitl s.r.o.
46712518

Pasířská 3299/60,
466 01 Jablonec
nad Nisou

25.000 Kč

Ovoce
a zelenina

Martina Papežíková
75775051

Mašov 223, 511
01 Turnov

25.000 Kč

Ladislav Stehlík
71014799

Jablonec nad
Jizerou 267,
512 43 Jablonec
nad Jizerou

25.000 Kč

Váša spol. s r.o.
25096575

Potoční 2, 471 24
Mimoň

25.000 Kč

Labužnická
paprikajda

Kefír přírodní
Biopotraviny
BIO

Ostatní

Škvarková
pomazánka

VÝROBEK ROKU 2022 LIBERECKÉHO KRAJE
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- PŘÍNOS KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

výrobce

název výrobku

sídlo

IČO

Velké Hamry
595, 468 45
Velké Hamry

Lukáš Mašek
08538387

Žitno-pšeničný kvasový chléb

finanční dar

25.000 Kč

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet
Libereckého kraje na rok 2022,
Termín: 30. 09. 2022
2) Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předat vítězným výrobcům ocenění,
Termín: 30. 09. 2022
3) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, smlouvy o poskytnutí
finančního daru k podpisu.
Termín: 31. 10. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

38

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. ZR-RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 08, poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK,
oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 352/22/ZK
ZR-RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 08, poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK,
oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 223/22, kterým se upravují specifické ukazatele v
kapitole 926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství bez dopadu na celkový
objem kapitoly následovně:
a) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.3 Podpora zemědělství,
včelařství a lokální produkce o 3.043.056 Kč, nespecifikované rezervy programu 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny o 56.615 Kč, nespecifikované rezervy programu
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8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů o 280.880 Kč, celkem
3.380.551 Kč, a současně zavádí nové specifické ukazatele jednotlivých akcí
podpořených v rámci programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální
produkce ve výši 3.380.551 Kč,
b) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.6 Podpora retence vody v
krajině a adaptace sídel na změnu klimatu o 10.759.095 Kč a nerealizované jmenovité
projekty o 1.209.877 Kč, nespecifikované rezervy programu 8.5 Podpora
předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů o 513.155 Kč, celkem 12.482.127
Kč, a současně zavádí nové specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v
rámci programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu
klimatu ve výši 12.482.127 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce v úhrnném
objemu 3.380.551 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022
- 30. 9. 2023 do výše:

č.

Název
žadatele

1.

2.

3.

4.
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Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

Výměna 13 ks
úlů a
příslušenství

Výměna starých úlů
- 13 ks

Zkvalitnění
chovu zlepšení
prevence proti
nemocem

Výměna starých úlů
- 12 ks; Výsadba
jabloní - 10 ks

Obnova úlů

Výměna starých úlů
- 5 ks

Výměna úlů
„Čechoslovák“
a výsadba
Výměna starých úlů
neinvazivních
- 5 ks; Výsadba
dřevin a
včelařských dřevin a
vytrvalých
vytrvalých bylin 10
bylin na
ks
stanovišti
CZ90544181

Dotace do
výše /
IČ (datum
podíl
narození) /
dotace z
sídlo žadatele
celkových
(adresa
způsobilýc
bydliště)
h výdajů v
%
40 305 Kč
50 %

18 850 Kč
50 %
11 542 Kč
50 %

16 297 Kč
50 %
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5.

6.

7.

Výměna
starých úlů

Výměna starých úlů
- 12 ks

Výsadba
neinvazivních
dřevin a bylin
Domaslavice

Živý plot - 1 ks;
Záhon s vytrvalými
bylinami - 1 ks

Výměna části
starých úlů za
nové

Výměna starých úlů
- 5 ks

Nákup
mechanizace a
Farma Lukava, zlepšení
8.
s.r.o.
marketingu
produkce na
farmě Lukava

9.

10.

11.

12.

Biofarma Pod
Hájkem s.r.o.

50 %

30 000 Kč
50 %
17 525 Kč
50 %
9099841

Nákup mechanizace
- 2 ks; Tvorba eshopu - 1 ks; školení
ke správě webu a eshopu - 1 ks

Vakuová balička s
dvojitým svárem,
kyvnou svářecí
lištou a kovovým
víkem - 1 ks
Stroj na úpravu půdy
Rozšíření
- 1 ks; Stroj na
činností farmy ošetřování pastvin o péči o
1 ks; Lehký dřevěný
ekologické
objekt na ochranu
polnosti a
výdejní lednice - 1
prodeje ze
ks; Chladící zařízení
dvora
na prodávané
produkty - 3 ks
Nákup brzděného
sklápěcího přívěsu Nákup
1 ks; Nákup
příslušenství za rotačních bran - 1
malotraktor k
ks; Nákup čelního
zelinářské
nakladače s lopatou
činnosti
a s nakládacími
vidlemi + montáž 1 ks
Ekologie v
systému balení
malofaremní
produkce

Nákup
malotaktoru
pro ekologické
hospodaření

32 000 Kč

Zemědělský
malotraktor výkon
22-25 PS, včetně
kabiny, čelního
nakladače a lopaty 1 ks

Jindřichovice
pod Smrkem
198, 46365
Jindřichovice
pod Smrkem
24736261

135 000
Kč
50 %

82 500 Kč
Horní Branná
117, 51236
Horní Branná

68447060

50 %

299 500
Kč
50 %

1081624
140 360
Kč
40 %

60090898
265 170
Kč
50 %
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Modernizace
technologie
zpracování
BIO jablek z
vlastního sadu,
na statku
rodiny Laššovi,
Střížovice

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

70219516
Lis na ovoce - 1 ks

4142951
Minibalíkovač - 1
Udržitelné
Casalta Dogs
ks; Sekačka - 1 ks; Břevnice 47,
hospodaření v
s.r.o.
Obraceč a shrnovač 58001
Arnolticích
píce - 1 ks
Havlíčkův
Brod
Aplikace kompostu
- 2000 m2; Použití
silážní plachty k
zakrytí záhonů
6859917
letniček - 1000 m2;
Rozvoj
Aplikace ochrany
i Květinové
před škůdci - 2000
farmy Pod
m2; Aplikace
Smrkem
biouhlu - 1000 m2;
Aplikace hnojiva 2000 m2; Závlahový
systém - 1 ks;
Vázárna květin - 1
ks
Lednice - 2 ks; Váha
4502566
Staření a
etiketovací - 1 ks;
distribuce
Mlýnek na maso - 1
masa
ks; Vakuovačka - 1
ks
Nákup malotraktoru
cca do 50HP - 1 ks;
Mokřiny 3512347
Nákup sekačky za
láskyplné
malotraktor - 1 ks;
farmaření s
Nákup přívěsného
úctou k přírodě
vozíku - 1ks; Nákup
mulčovače - 1ks
Zasazený strom 300 ks; Zasazený keř
- 300 ks; Vyrobený
3080994
Český ráj
biouhel - 20 m3;
ZAzemí, z.s.
pestrou
Zlepšení ekologické
Husova 713,
krajinou
stability lokalit
51101 Turnov
(aleje, meze, sady,
pole, remízky) - 33
lokalita
Prodej ze
71876413
dvora Samoobslužné
medová
zázemí pro prodej ze
samoobsluha a
dvora – 1 ks
prodej vajec
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226 500
Kč
50 %

190 000
Kč
47 %

63 883 Kč
49 %

93 333 Kč
50 %

300 000
Kč
50 %

295 500
Kč
50 %

68 000 Kč
50 %
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20.

Farma v
21.
Podhradí s.r.o.

22.

23.

24.

2)

Samostatná prodejna
s vlastním vchodem
pro zákazníky - 1 ks;
Chodba s novými
vstupními dveřmi a
úložným prostorem 1 ks; Dvě chladící
Zpracování
jednotky pro kvašení 45650217
vlastní
a zrání medoviny - 2
produkce
ks; Místnost skladu
včelařských
medu, medoviny a
výrobků pro
chladících boxů na
lokální trh a
kvašení a zrání
prodej ze dvora
medoviny - 1 ks;
Chladící jednotka
pro chlazení skladu
surového medu - 1
ks, Místnost pro
stáčení medu a
medoviny - 1 ks
7911581
Soběstačnost
Nákup lisu na seno malé rodinné
1 ks
Bezděz 140,
farmy
47201 Bezděz
Vířivá technologie
Crystal Blue - 1 ks;
Ruční plečka - 1 ks;
Termická plečka - 1
Pořízení
ks; Vysévací desky 72060514
technologií za 1 balení; Vysazovač
účelem
sazenic vč.
zlepšení
příslušenství - 1 ks;
kvality půdy
Zavlažovací systém
- 1ks; Secí strojek na
výsev - 1 ks; Ruční
sklízecí zařízení 1ks
Medárna - 1 ks;
2173808
Rekonstrukce
Sklad - 1 ks;
zázemí
Prodejna - 1 ks;
včelařského
Výsadba rostlin - 10
provozu
ks
Nové salvopastviny 17053072
Farma U
- 1,4 ha; Kapacita
Beranů – chov zázemí pro ovce - 25
ovcí
ks; Počet ovcí - 10
ks

300 000
Kč
40 %

100 000
Kč
50 %

121 435
Kč
50 %

300 000
Kč
46 %
232 851
Kč
42 %

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora
zemědělství, včelařství a lokální produkce, které byly v souladu s administrativními
podmínkami, ale měly nižší bodové ohodnocení než předcházející projekty/aktivity, a
tudíž nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání alokace výzvy:
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č.

Název
žadatele

Zdravé
hospodaření
Růžek

1.

2.

Název / účel
projektu

Modernizace
Mléko
chladící
Jeřmanice s.r.o.
technologie

Závazné výstupy
projektu

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

Výsadba ovocných
stromů - 25 ks;
Výsadba keřů - 10
26875
ks; Nákup pom.
strojů pro
kompostovánídrtička - 1 ks;
Oplocení stromů,
keřů, drůbeže - 1
ks; Tech. zázemí –
dřevostavba - 1 ks
9267841
Výrobník ledové
vody - 1 ks

Holubova 646,
46312 Liberec
25

Konvektomat na
úpravu masa - 1 ks;
Vakuovačka - 1 ks;
Podstavec Rational
iCombi 101 a
řezačka masa - 1
6143326
Zpracování
ks; Váha s
Farma
vepřového masa etiketovačkou - 1
3.
Václavice 21,
Václavice s.r.o. Farma
ks; Míchačka masa
46334 Hrádek
Václavice
- 1 ks; Tyčový
nad Nisou
mixér - 1 ks;
Nástavec mixovací
- 1ks; Chladící
skříň na výrobky 1ks; Chladící skříň
na maso - 1ks
4047630
Příslušenství ke Adaptér na
4.
kloubovému
kloubový nakladač
nakladači
– naviják - 1 ks

5.
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Podrývání orné
půdy na
Liberecku

Výsadba ovocných
stromů - 25 ks;
Výsadba keřů - 10
ks; Nákup pom.
66678684
strojů pro
kompostovánídrtička - 1 ks;
Oplocení stromů,
keřů, drůbeže - 1
ks; Tech. zázemí dřevostavba - 1 ks

Dotace do
výše

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč
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3)

č.

Název
žadatele

Závazné
výstupy
projektu

Název / účel
projektu

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

Obnova
Výměna starých
nevyhovujícíc
úlů - 6 ks
h úlů

1.

Včelí ráj
Potok

2.

3.

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na
projekt/aktivitu z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, které byly
v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro další
hodnocení:

BeeHydro
s.r.o.

Nebyl dodržen minimální
vlastní podíl žadatele ve výši
50 % uznatelných nákladů.

Prostor osetý
medonosnými
rostlinami - 40
m2; Prostor
osázený
medonosnými
keři - 40 m2

Nebyl dodržen minimální
vlastní podíl žadatele ve výši
50 % uznatelných nákladů.

9884050
Plocha pro
pěstování
Hydroponická
Rumjancevova
microgreens,
farma
65/20A, 46001
salátů a bylin - 8
Liberec I-Staré
m2
Město

4)

č. Název žadatele

Odůvodnění

Nebyly doloženy povinné
přílohy: souhlas vlastníka a
dvě fotografie. V projektu
jsou zahrnuty osobní
náklady 120 000 Kč, které
nejsou způsobilé. V projektu
chybí finanční rozvaha,
popis prodeje zboží.

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v krajině
a adaptace sídel na změnu klimatu v úhrnném objemu 12.482.127 Kč
níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022 - 30.
9. 2025 do výše:

Název / účel
projektu

Hrazení
drenážních
příkopů v
Jizerskoochranném
1. ještědský horský
pásmu NPR
spolek
Rašeliniště
Jizery – III.
etapa

Závazné výstupy
projektu

Dotace do
IČ (datum
výše / podíl
narození) /
dotace z
sídlo žadatele
celkových
(adresa
způsobilých
bydliště)
výdajů v %
65100352

vytvoření přehrádek Nerudovo
97 ks
náměstí 108,
460 01 Liberec

643 737 Kč
70.00 %
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00671941
2.

3.

Obec Proseč
pod Ještědem

Krajinný
koncept Proseč
pod Ještědem –
realizace L2

KORDULA
s.r.o.

Hloubkové
kypření trvalých
travních porostů plošně provzdušněná
a orné pudy v
půda - 160 ha
lokalitě Vítkov a
Chrastava

protierozní alej - 1 ks

Proseč pod
Ještědem 89,
463 43 Proseč
pod Ještědem

326 942 Kč
68.00 %

25033832
586 322 Kč
Dolní Vítkov
59, 463 31
Chrastava

49.86 %

09623141
Milujeme
4.
Jizerky, z.s.

Soubor opatření
pro podporu
retence a
biodiverzity v
Srnčím dole.

vytvoření tůní - 8 ks

5. Město Dubá

TŮŇ DUBÁ
ZAKŠÍN –
terénní úpravy

00260479
vytvoření tůně - 1 ks;
vodní plocha - 600 Masarykovo
m2
náměstí 138,
471 41 Dubá

Vodní
1505/3
6, 466 01
Jablone
c nad Nisou

400 000 Kč
49.41 %

204 623 Kč
70.00 %

72026413
6.

7.

Tvorba tůně na
Malém Rohozci

Obec
Vlastibořice

00671878
Úprava
mokřadní oblasti
vytvoření tůní - 3 ks Vlastibořice
v Jivině –
23, 463 44
Vlastibořicích
Vlastibořice
Zvýšení retence
vody Růžek
Nová Ves

8.

9.

10.

409 500 Kč

ZO ČSOP
Bukovina

Lesy České
republiky, s.p.
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tvorba tůně - 1 ks

Granátová
1900, 511 01
Turnov

vybudování tůní - 6
ks; vybudování
hrázek - 2 ks;
dřevěné kaskády - 4
ks

Průtočné tůně –
Andělská Hora
u Chrastavy

vytvoření tůní - 2 ks

LČR – Vracíme
vodu lesu v
Libereckém
kraji

42196451
vytvoření tůní - 8 ks;
vybudování
Přemyslova
vzdouvacích objektů 1106/19, 500
- 43 ks
08 Hradec
Králové

70.00 %

100 000 Kč
50.00 %

136 640 Kč
70.00 %

52 000 Kč
69.86 %

626 347 Kč
70.00 %
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11. Biokráva s.r.o.

12.

Tůně Dolním
Řasnice

07985291
vytvoření tůní - 7 ks;
výsadba keřů - 60 ks; Dětřichovec
výsadba stromů - 60 31, 463 66
ks
Jindřichovice
pod Smrkem

Skanzen
MALEDIVY –
vybudování
soustavy 3 tůní
na p.p.č. 1204 v
k.ú. Vratislavice
nad Nisou

vytvoření tůní - 3 ks

700 000 Kč
70.00 %

65 576 Kč
70.00 %

27301567
13. FINBRO s.r.o.

14.

15.

plocha podrytých
pastvin - 67,77 ha

Soustava
nových vodních
ploch nad
Lázněmi
Libverda

malá vodní nádrž - 1
ks; soustava tůní - 1
ks

Zvýšení
retenčního
potenciálu a
zlepšení
biodiverzity ve
vybrané lokalitě
v k. ú. Vlastiboř
u Železného
Brodu

počet vytvořených
tůní - 5 kus

207 000 Kč
Václavice 21,
463 34 Hrádek
nad Nisou

Obnova vodních
nádrží a nové
obnovení malých
tůně u
vodních nádrží - 2 ks
Grabštejna

16.

17.

18.

Podrývání
pastvin na
Liberecku

Střelnice
Pertoltice s.r.o.

Obnova vodní
nádrže a nové
tůně v Bulovce

obnova malé vodní
nádrže - 1 ks;
soustava tůní - 1 ks

Obnova rybníku
a vytvoření
nových tůní v
Pertolticích,
lokalita „U
Střelnice“

02003643
malá vodní nádrž - 1
ks soustava tůní - 1
Sáňkařská 389,
ks
460 08 Liberec

69.91 %

750 000 Kč
29.35 %

245 630 Kč
70.00 %

1 000 000
Kč
24.82 %
1 000 000
Kč
20.49 %
1 000 000
Kč
29.88 %
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TŮŇ revitalizace
19. Roxtec CZ s.r.o. Levínská
Olešnice (okres
Semily)

26744449
vodní plocha tůně 81,27 m2

87 000 Kč
Kotlaska 5A
2414, 180 00
Praha

49.99 %

00260576
Město Jablonné
20.
v Podještědí

Nové tůně v
Jablonném v
Podještědí

21.

Záchytný průleh protierozní opatření s hrázkou
1 ks

22.

23.

26.

5)

685 000 Kč
42.53 %

173 387 Kč
68.00 %

Obnova tůně vč.
realizace
ostrůvků v k.ú.
Cetenov

výstavba tůně - 1 ks

MVN Za Tratí
horní

počet nově
vybudovaných
16554680
malých vodních
nádrží - 1 ks; plocha
nově vybudovaných
malých vodních
nádrží - 469 m2

Tůně na
pozemku p.č.
1434 v k.ú.
24. Obec Heřmanice Heřmanice u
Frýdlantu a
vsakovací
příkop

25.

soustava tůní - 1 ks

náměstí Míru
22, 471 25
Jablonn
é v Podještědí
62226011

999 293 Kč
68.00 %

935 468 Kč
70.00 %

00672068
vytvoření tůní - 3 ks;
vsakovací příkop - 1 Heřmanice 2,
ks
464 01
Frýdlant

460 000 Kč
69.70 %

45827141

Výsadba
krajinných
struktur v Horní
Řasnici

výsadba stromů - 60
ks; výsadba keřů 750 ks

TŮNĚ k.ú.
Tanvald (okres
Jablonec nad
Nisou), 765023,
par. č. 1500,
1517/2 a st. 135

zbudování tůní - 2 ks

355 532 Kč
70.00 %

332 130 Kč
70.00 %

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6 Podpora
retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, které byly v souladu s
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administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové ohodnocení než předcházející
projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání alokace výzvy:
Název
žadatele

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

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

1.

Vybudování
přírodě blízké
malé vodní
nádrže na
parcele 121/1 v
k.ú. Fojtka

Vybudování vodní
nádrže - 296 m2;
výsadba stromů a
bylin v okolí
nádrže - 30 ks

2.

Janov u Nového
vytvoření tůní - 2
Boru – tůně na
ks
p.p.č. 344/3

0 Kč

3.

Vytvoření
soustavy tůní v
k.ú. Bezděz

0 Kč

4. Město Hejnice

Revitalizace
mokřadní
plochy „na
Skalním městě“
v Hejnicích

5. unun s.r.o.

Obnova zaniklé
vodní nádrže v
Albrechticích v
Jizerských
horách

6.

vybudování
Přírodní
zahradního jezírka
zahradní jezírko
- 1 ks; mokřady - 1
a mokřady
ks

č.

6)

Dotace do
výše

0 Kč

vytvoření tůní - 5
ks

00262803
vytvoření tůní - 7
ks

Nádražní 521,
463 62
Hejnic
e

0 Kč

09668179
obnova malé vodní
Kralupská 104,
nádrže - 1 ks
252 66 Libčice
nad Vltavou

0 Kč

0 Kč

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na
projekt/aktivitu z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na
změnu klimatu, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a
nebyly způsobilé pro další hodnocení:
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č.

Název
žadatele

1.

Název / účel
projektu

Závazné
výstupy
projektu

Soustava tůní na
pozemku p.č. 80/1
v k.ú. Huť

stavba tůně 5 ks

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

chybí povinná příloha k
žádosti
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován

Čmelák Společnost
2.
přátel přírody
z.s.

Vytvoření nových
tůní Nad
Zámečkem v
Lomnici nad
Popelkou

Institut pro
3. udržitelný
rozvoj

soustava tůní
02586894
Nové tůně a
- 2 ks;
úpravy meliorací v přehrazení
Švermova 32,
Hajništi a
odvodňovací
460 10
Ludvíkově
ch kanálů - 1
Liberec
lokalita

4.

Soustava 4 tůní
Vyhlídková

počet tůní - 4
ks

žádost nebyla doručena
elektronicky do
systému VFP

5.

Obnova
Projekt
vodní plochy
revitalizace
- 497 m2
rybníka „Langáče“
Výstavba
v Jindřichově
hráze rybníka
- 40 m -

požadovaná výše
dotace překračuje max.
možnou podporu LK
(max. 70 %)

6.

Podpora retence
vody v krajině a
adaptace sídel na
změnu klimatu

Město
Raspenava

Město
7. Lomnice nad
Popelkou
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46747362
soustava
nových tůní - Švermova
1 ks
32/35, 460 10
Liberec

Odůvodnění

263141
výstavba
lesních tůní - Fučíkova 421,
3 ks
463 61
Raspenava

chybí povinná příloha
žádosti; požadovaná
výše dotace překračuje
max. možnou podporu
LK (max. 70 %)

projekt není dostatečně
Revitalizace
obnovený 00275905
zpracován; dle
rybníka Matouš v rybník - 1 ks;
doložených podkladů
Lomnici nad
soustava tůní Husovo
nelze prokázat soulad s
Popelkou
- 1 ks
náměstí 6, 512
účelem podpory -
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51 Lomnice
nad Popelkou

vytvoření
vodní plochy
- 600 m2

8.

Tůň v
Heřmanicích

9.

malá vodní
Nové tůně a vodní
nádrž - 1 ks;
nádrže v Dolní
soustava tůní
Suché
- 1 ks

10.

OLDRISKA
s.r.o.

Vodní nádrž a
soustava tůní v
Dolní Oldříši

27348580
malá vodní
nádrž - 1 ks;
Dolní Oldřiš
soustava tůní
23, 464 01
- 1 ks
Bulovka

11420782
11.

Soustava tůní ve
Vratislavicích
farma Škoda

soustava tůní
- 1 ks

opravu a odbahnění
MVN nelze dle
podmínek programu
podpořit
nebyla doručena
žadatelem podepsaná
verze žádosti; chybí
povinné přílohy
k žádosti; projekt není
dostatečně zpracován
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z
programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci v rámci programu vyhlášeného v
roce 2022,
2) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z
programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci v rámci programu
vyhlášeného v roce 2022
a ukládá
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1.

2.

3.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
správy majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet
Libereckého kraje na rok 2022,
Termín: 30. 09. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Václavu Židkovi, členovi rady kraje,
pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství, smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programů 8.3 a 8.6 k podpisu,
Termín: 31. 08. 2022
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, vyrozumět všechny neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

39

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Body č. 41 – 63, 70 budou projednávány en bloc.
Ing. Miklík představil projednávané sloučené body. U bodu č. 52 sdělil, že se jedná o zamítavé
stanovisko k přijetí usnesení. Dále u bodu č. 57 požádal o úpravu materiálu po projednání, kde
v důvodové zprávě se píše, že bude možná projednán v majetkové komisi. Bude upraveno, že
majetková komise bod č. 57 projednala dne 30. 8. 2022 a souhlasí s jeho zněním.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil
41. Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/04/032)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 353/22/ZK
Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/04/032)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
- 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) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
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70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

40

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

42. Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/103)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 354/22/ZK
Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/103)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
- 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), 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) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

41

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

43. Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/073)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 355/22/ZK
Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/073)
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
a) koupi:
- 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) svěření 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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

42

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/074)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 356/22/ZK
Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/074)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
- 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,
- 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
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českých), jedná se o pozemky pod krajskou silnicí, zasažené rekonstrukcí v rámci
investiční akce: „II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice“. Refundace nebude uplatněna,
b) svěření 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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

43

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

45. Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú.
2022/03/095)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík

VÝSLEDEK: byl přijat

Roprachtice (FAMA

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 357/22/ZK
Majetkoprávní operace –přijetí daru pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/095)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí:
- 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 a č. 353 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, od ČR – Státní pozemkový úřad, 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 KSSLK/LK „Silnice II/290 Roprachtice,
rekonstrukce silnice“,
b) svěření 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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
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HLASOVÁNÍ Č.:

44

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

46. Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú.
2021/12/068)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík

VÝSLEDEK: byl přijat

Srní u České Lípy (FAMA

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 358/22/ZK
Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú. Srní u České Lípy (FAMA 2021/12/068)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi
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 ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, refundace nebude uplatněna,
b) svěření 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

45

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Semily
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 359/22/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování 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.
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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“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

46

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

48. Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Kamenice u Zákup
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 360/22/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Kamenice u Zákup
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování 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 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“
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

47

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Český Dub
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 361/22/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

48

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

50. Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 362/22/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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a) přijetí 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) svěření 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

49

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Bozkov
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 363/22/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Bozkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí 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) svěření 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

50

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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52. Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k přijetí daru pozemku v k. ú. Haratice
(FAMA 2022/05/031)
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 364/22/ZK
Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k přijetí daru pozemku v k. ú. Haratice
(FAMA 2022/05/031)
Zastupitelstvo kraje po projednání
neschvaluje
přijetí 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, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

51

PRO:

38

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

53. Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Vesec po Kozákovem
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 365/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Vesec po Kozákovem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování 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)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
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Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

52

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

54. Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků včetně vyřazovaného tělesa
komunikace v k. ú. Turnov
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 366/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků včetně vyřazovaného tělesa
komunikace v k. ú. Turnov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování 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)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

53

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

55. Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa
komunikace v k. ú. Žďárek u Sychrova
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 367/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa
komunikace v k. ú. Žďárek u Sychrova
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování 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 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)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

54

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

56. Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa
komunikace v k. ú. Horní Řasnice
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 368/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa
komunikace v k. ú. Horní Řasnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování 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)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

Strana 68 z 95

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 8. 2022

==================================================================

HLASOVÁNÍ Č.:

55

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

57. Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 369/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí přijetí 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“, předběžná hodnota daru dle účetní evidence
činí 95.140 Kč (slovy: devadesát pět tisíc sto čtyřicet korun českých),
b) svěření 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

56

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

58. Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 370/22/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej 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,

Strana 69 z 95

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 8. 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

57

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

59. Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemků v k. ú. Dolní Libchava a k. ú. Česká
Lípa
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 371/22/ZK
Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemků v k. ú. Dolní Libchava a k. ú. Česká
Lípa
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí prodej 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)“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:
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0
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0

NEHLASOVAL: 0
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60. Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku v k. ú. Paceřice
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 372/22/ZK
Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku v k. ú. Paceřice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí prodej 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“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

59

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

61. Majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú. Lindava
Předkladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 373/22/ZK
Majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú. Lindava
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) směnu 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,
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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, 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) svěření 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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

60

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

62. Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku
v k. ú. Bořkov
Předkladatel: Ing Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 374/22/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v
k. ú. Bořkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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neuplatnění 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 ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

61

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

63. Majetkoprávní operace – vzdání se předkupního práva a výhrady zpětné koupě k části
pozemku v k. ú. Hejnice
Předkladatel: Ing Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 375/22/ZK
Majetkoprávní operace – vzdání se předkupního práva a výhrady zpětné koupě k části
pozemku v k. ú. Hejnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vzdání 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, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

62

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

64. (70.) Majetkoprávní operace - přijetí daru pozemku v k. ú. Růžodol I
Předkladatel: Ing Zbyněk Miklík
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 376/22/ZK
Majetkoprávní operace - přijetí daru pozemku v k. ú. Růžodol I
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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a) přijetí daru části p. p. č. 1428/34 o výměře 779 m2, nově označené jako p. p. č. 1428/92,
ostatní plocha, způsob využití zeleň, vymezené geometrickým plánem č. 1760-101/2021
ze dne 5. 11. 2021, nacházející se v katastrálním území Růžodol I, obci Liberec,
evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, od statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460
01 Liberec, IČO 00262978, účetní hodnota pozemku činí 2.890,93 Kč (slovy: dva tisíce
osm set devadesát korun českých, devadesát tři haléřů),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1
– Staré Město, IČO 46744991, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

63

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

65. (64.) 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
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
J. Chuchlík, předseda výboru dopravy
Informoval, že výbor dopravy projednal body č. 64, 65 a doporučuje je zastupitelstvu kraje
schválit v předloženém znění.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 377/22/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 224/22, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 200.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti na akci
„Benátská s Impulsem! 2022“ ve výši 200.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí 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:
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Poř. číslo
Příjemce
dotace/ sídlo
IČO
Název projektu

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

Účel projektu

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 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
(Kč)

200.000

schvaluje
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
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy,
informovat o přijatém usnesení příjemce První festivalová, s.r.o.,
Termín: 05. 09. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3272/2022,
3.

Termín: 15. 09. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2022.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

64

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

66. (65.) 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 o
spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/1480/2021 „Křižovatka Okružní - Lidická
a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou“
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 378/22/ZK
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 o spolupráci při
realizaci stavební akce č. OLP/1480/2021 „Křižovatka Okružní - Lidická a návazné
chodníky, Hrádek nad Nisou“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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,
2.

dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/1480/2021
„Křižovatka Okružní – Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou“ uzavíraný mezi
Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou se sídlem Horní náměstí 73, 463 34
Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2022,
2.

3.

Termín: 30. 09. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o
přijatém usnesení starostu města Hrádek nad Nisou,
Termín: 30. 09. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/1480/2021 „Křižovatka
Okružní – Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou“ hejtmanovi k podpisu.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

65

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

67. (66.) Písemné informace
Předkladatel: členové rady kraje
Diskuze
M. Půta
Konstatoval, že se do diskuze k písemné informace o) „shrnutí dosavadní přípravy projektu na
revitalizaci muzejního parku Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace“
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přihlásily Zuzana Kocumová a Vladimíra Christiánová. Požádal paní Christiánovou, aby
vystoupila se svým příspěvkem.
V. Christiánová, občanka LK
Sdělila, že nesouhlasí s revitalizací parku kolem Severočeského muzea v Liberci. Vytvořili
petici, která je již i v papírové podobě. Tuto petici již podepsalo cca 2000 občanů. Tito lidé,
kteří petici podepsali také nesouhlasí s likvidací rododendronů. Park slouží jako vstup do zeleně
zahradního místa samotných Jizerských hor. Města a obce se v poslední době snaží zeleň
zvětšovat a ne, že je Liberec bude měnit na žulové dláždění, které v létě bude rozpálené a
v zimě namrzlé. Veřejnost dále nesouhlasí se zcela zbytečným kácením a přesazováním
rododendronů, které jsou pro Liberec typické. Parku by prospěla lepší údržba. Nesouhlasí dále
s kácením některých stromů, které mohou mít za následek, že budou usychat i vzácné keře či
menší stromky, které v zahradě jsou.
Z. Kocumová, občanka LK
Navázala na V. Christiánovou a to, že bylo zajímavé, že když se tato problematika projednávala
v sále muzea, tak byl plný sál. Nesouhlas pro revitalizaci parku byl 90% ku 10 %, pouze 10 %
bylo pro a ostatní byli hlasitě proti uváděné revitalizaci. Sdělila, že tato investice, je hlavně
v dnešní době velmi předimenzovaná a nadbytečná. Když se podívá na začátek jednání, kde se
projednával bod č. 75, který řeší předraženou energii, tak nerozumí, proč se budou dávat desítky
milionů korun do opravy nádherného parku, který mají Liberečané rádi. V petici je dále
napsáno, že se mají řešit důvody prorůstání kořenového balu rododendronů, vyplavování cest
a stav dřevin. Tyto důvody nejsou potřeba řešit, tak velkou finanční částkou. Stačí se o stromy
více starat a cesty stačí dosypat kamínky, které odvodňují vodu. Požádala, aby se znovu
podívali na finanční priority a zbytečně neutráceli finanční prostředky.
M. Půta
Sdělil, že si váží názoru, který vynaložili na projekt.
Ing. Vinklátová
Shrnula, že se jedná o památkově chráněný park, který je součástí Severočeského muzea
v Liberci. Je potřeba, aby se stav zlepšoval, protože není pravda, že cesty stačí jen dosypat. Je
potřeba také vyměnit dlažbu před vchodem, protože není dostatečně udělané podloží průsaku.
Při revitalizaci vstupuje do obnovy parku Památkový ústav. Je přesvědčená, že projekt je
udělán správně. Projednal se se všemi důležitými organizacemi. Je pravda, že se to tolik
neprojednávalo s veřejností. Byla svolána i tisková konference, kde byli účastni zástupci
dendrologického, historického i architektonického hlediska. Připomínky od veřejnosti se týkali
z velké části rododendronů. Dále informovala, že 10 stromů přijde pryč a nově budou
nahrazeny 17 stromů. Další výtka se týkala výstavních pevných panelů, tak ty se změní na
mobilní a budou se umisťovat pouze při aktuální výstavě. Dále bylo vyslyšeno, že piknikových
míst bude v parku mnoho a budou jak na slunečných místech, tak na stinných místech parku.
Některé cesty budou mít žulové zadláždění. Kavárna rozhodně zbytečná není a je to běžná
součást kulturního místa. Bude minimální možnost parkování v okolí Severočeského muzea
v Liberci.
M. Půta
Požádal Ing. Vinklátovou, aby až bude hotová a schválená dokumentace, tak byla projednána
s veřejností i včetně vypořádání připomínek.
Ing. Židek
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Poděkoval za aktivitu, ale rád by také, aby tak, jak řekl pan hejtman, byla schválená
dokumentace projednána s širokou veřejností. Požádal Ing. Vinklátovou o zaslání připomínek,
které byly vzneseny k této problematice včetně jejich vypořádání.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 379/22/ZK
Písemné informace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 8. 6. 2022 do 9.
8. 2022,
b) plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2022,
c) 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,
d) přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12., 13. a 14. zasedání rady kraje a na
16., 17. a 18. mimořádné zasedání rady kraje,
e) Výroční zprávu akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2021
a účetní závěrku společnosti za rok 2021,
f) zprávu o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
p. o.“,
g) Informace o výsledku hodnocení předložených žádostí měst a obcí Libereckého kraje
do národního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022,
h) výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních
výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za leden – červen 2022,
i) přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za leden červen 2022,
j) Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2022,
k) Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu
budoucí bioplynové stanice v Liberci,
l) Informaci o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím
souvisejících úkonů
m Zápis z jednání valné hromady akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.,
) konané dne 23. 6. 2022 a zápis z jednání valné hromady akciové společnosti MMN, a.
s., konané dne 30. 6. 2022,
n) průběh a další strategii nákupu energií – elektrické energie a zemního plynu – na rok
2023 – aktuální situace,
o) shrnutí dosavadní přípravy projektu na revitalizaci muzejního parku Severočeského
muzea v Liberci, příspěvková organizace,
p)
vyjádření LK ke konceptu projektu výstavby zemního valu omezujícího vliv dolu
Turów na příhraniční oblasti.
HLASOVÁNÍ Č.:
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68. (67.) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu, program 7.2, prodloužení termínu realizace
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 380/22/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu,
program 7.2, prodloužení termínu realizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace –
zastoupené na základě plné moci
o změnu termínu
realizace projektu, změnu termínu podání závěrečného vyúčtování, změnu závazných
parametrů projektu a změnu celkových způsobilých výdajů projektu „Areál domu č. p. 17
Stanový“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č.
171/22/ZK ze dne 26. 4. 2022,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1347/2022 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Areál domu č. p. 17 Stanový“,
uzavřené dne 26. 5. 2022 mezi
a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna závazných parametrů projektu z hodnoty 10,055 m3 výměny roubených
konstrukcí na hodnoty 6 ks výměny celého trámu a 6 ks protézy trámu (průčelí jižní, západní a
východní), dále změna termínu realizace projektu z 30. 9. 2022 na 30. 06. 2023, změna termínu
pro podání vyúčtování z 19. 11. 2022 na 19. 8. 2023 a změna celkových způsobilých výdajů z
620.000 Kč na 619.700 Kč
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
2.

Termín: 15. 09. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/1347/2022 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana,
řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

67

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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69. ZR-RO č. 277/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o
poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 381/22/ZK
ZR-RO č. 277/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí
dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.200.000 Kč ČR – Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec na projekt:
“Pořízení dvou terénních vozidel pro potřeby HZS Libereckého kraje“,
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/22, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši 3.200.000
Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 3.200.000 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 3.200.000 Kč jako účelová dotace ČR
– Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec na projekt: “ Pořízení dvou terénních vozidel pro
potřeby HZS Libereckého kraje“,
2) smlouvu č. OLP/3420/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje,
IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, na projekt: “Pořízení dvou
terénních vozidel pro potřeby HZS Libereckého kraje“
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje
k podpisu,
Termín: 30. 09. 2022
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, zajistit aktualizaci stávajícího rozpočtu LK na
rok 2022.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:
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70. (71.) ZR–RO č. 279/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – Komunitní plánování
obcí
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 382/22/ZK
ZR–RO č. 279/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – Komunitní plánování
obcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 279/22, kterým se upravují specifické ukazatele v
kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 1.222.273 Kč, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570011 0000 „Komunitní plánování obcí s rozšířenou působností“ o částku
1.222.273 Kč,
b) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580170 4001 „Město Česká Lípa“, IČO 00260428, a navýšení o částku
192.385 Kč,
c) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580171 5004 „Město Jilemnice“, IČO 00275808, a navýšení o částku
189.335 Kč,
d) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580172 4008 „Město Nový Bor“, IČO 00260771, a navýšení o částku
153.553 Kč,
e) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580173 5001 „Město Semily“, IČO 00276111, a navýšení o částku
200.849 Kč,
f)

zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580174 2108 „Mikroregion Frýdlantsko“, IČO 70946213, a navýšení o
částku 167.819 Kč,
g) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580175 0000 „Místní akční skupina Podještědí“, IČO 26660016, a
navýšení o částku 218.630 Kč,
h) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580176 3108 „Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko“, IČO 70852871, a
navýšení o částku 99.702 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a v této výši:
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IČO/
datum
nar.

žadatel

Město Česká
00260428
Lípa

Město
Jilemnice

00275808

Město Nový
00260771
Bor

Město Semily 00276111

Mikroregion
70946213
Frýdlantsko

sídlem/
trvale bytem

měrná hodnot
název parametru jednot a paraka metru

akce

Zajištění
plánování
náměstí. T.G.
sociálních služeb
Masaryka 1/1,
Akční plán
na území ORP
ks
Česká Lípa 470
sociálních služeb
Česká Lípa –
36
komunitní
plánování obcí
Masarykovo
Aktualizace
náměstí 82, akčního plánu na
Akční plán
kus
Jilemnice 51401
Jilemnicku
Vyhodnocení
ks
akčního plánu
Koordinátor
náměstí Míru 1,
komunitního Akční plán pro rok
Nový Bor,
ks
plánování ORP
2023
473 01
Nový Bor
Akční plán pro rok
ks
2024
Koordinátor Akční plán pro rok
ks
2023
Husova 82,
komunitního
Semily, 513 01 plánování ORP Akční plán pro rok
ks
Semily
2024
Nám. T. G.
Zajištění
Masaryka 37,
plánování
Akční plán
ks
Frýdlant,
sociálních služeb
464 01
na Frýdlantsku II

Komunitní plán
Nám. Bedřicha
Koordinátor
Místní akční
sociálních
služeb
Smetany 10,
komunitního
skupina 26660016
Český Dub, 463 plánování MAS Akční plán na rok
Podještědí
43
Podještědí
2024
Koordinátor
procesu
Svazek obcí
komunitního
Palackého 359,
Mikroregion 70852871
plánování
Akční plán 2023
Tanvald 468 41
Tanvaldsko
sociálních služeb
v Mikroregionu
Tanvaldsko

ks

2

Max. výše fin. podpory
Rok 2022

Rok 2023

192.385 Kč

192.385 Kč

2

189. 335 Kč 189. 335 Kč

1

153.553 Kč

1

153.553 Kč

1
1

200.849 Kč
200.849 Kč

1
2

167.819 Kč

1

218.630 Kč
218.630 Kč

ks

1

ks

1

99.702 Kč

schvaluje
vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na procesy
komunitního plánování uzavírané mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi s
rozšířenou působností
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2022.
Termín: 30. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:
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71. (72.) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení
na rok 2023 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 383/22/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok
2023 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termín a podmínky
vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků
dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje
a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit zveřejnění
vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků
dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje
a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023, na úřední desce.
Termín: 15. 09. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

70

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

72. (73.) ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Dofinancování sociálních
služeb v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 384/22/ZK
ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Dofinancování sociálních služeb
v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 270/22, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na dofinancování sociálních služeb v roce 2022, které Liberecký kraj obdrží na
základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu na rok 2022, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery
odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2022 a které zahrnuje:
a) navýšení příjmů kraje o částku 117.576.000 Kč,
b) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 117.576.000 Kč,
2) vzorový Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2022,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 92.514.795 Kč, níže uvedeným příjemcům
na rok 2022 do výše:
Název

IČO

ADVAITA, z. ú.

65635591

AHC a.s.

24160369

AHC a.s.

24160369

ALVALÍDA, z.s.

Sídlo

Registrační číslo
služby

Druh služby

Dofinancování sociální
služby v Kč

Rumunská 14/6
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Budějovická 778/3
Praha 4 - Michle
140 00 Praha 4
Budějovická 778/3
Praha 4 - Michle
140 00 Praha 4

6552817 odborné sociální
poradenství

650.000

4530859 domovy pro seniory

484.611

9450189 odlehčovací služby

387.688

44224711

Hanychovská 743/3
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

5293571 denní stacionáře

550.000

Buona Strada s.r.o.

4570243

7885329 denní stacionáře

400.000

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Venušina 544/6
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

1840164 odborné sociální
poradenství

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

2164863 odlehčovací služby

150.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

2453453 tlumočnické služby

200.000

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

3852372 osobní asistence

950.000
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3959325 raná péče

1.850.000

4823957 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

1.450.000

1656576 odlehčovací služby

200.000

35.000
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25.000

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
Centrum sociálních
služeb Jablonec nad
Nisou, p.o.

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

4148036 odborné sociální
poradenství

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

5362299 odlehčovací služby

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

5451090 odborné sociální
poradenství

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

6806376 odlehčovací služby

150.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

7135154 osobní asistence

600.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

7559709 osobní asistence

1.450.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

9349276 osobní asistence

900.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

9725207 odborné sociální
poradenství

25.000

43256503

1947710 odlehčovací služby

Centrum sociálních
služeb Jablonec nad
Nisou, p.o.

43256503

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková organizace
Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

65100654

Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6
Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

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

65100654

Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6
Vysoká 4231/35
Jablonec nad Nisou
466 02 Jablonec nad
Nisou 2

7665554 odlehčovací služby

347.886

6769479 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

300.000

Česká unie neslyšících,
z.ú.

675547

4358523 tlumočnické služby

100.000

Česká unie neslyšících,
z.ú.

675547

4756138 sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

200.000

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

5235056 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

350.000

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

5713240 terénní programy

850.000

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

6719009 odborné sociální
poradenství

750.000

Déčko Liberec z.s.

68455232

9813481 odborné sociální
poradenství

650.000

Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková
organizace

68247877

Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Šafaříkova 635/24
Praha 2 - Vinohrady
120 00 Praha 2
Šafaříkova 635/24
Praha 2 - Vinohrady
120 00 Praha 2
Šafaříkova 635/24
Praha 2 - Vinohrady
120 00 Praha 2
Švermova 32/35
Liberec X-Františkov
460 10 Liberec 10
Roztocká 994
514 01 Jilemnice

3790182 denní stacionáře

400.000

65100654

26571129

150.000

25.000

193.844

8396068 pečovatelská služba

1.150.000

2480451 domovy pro seniory

347.886

6722018 pečovatelská služba

2.750.000
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Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková
organizace

68247877

Roztocká 994
514 01 Jilemnice

5312119 týdenní stacionáře

193.844

Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková
organizace

68247877

Roztocká 994
514 01 Jilemnice

6907978 odlehčovací služby

228.213

Dětské centrum Semily,
příspěvková organizace

856134

4297455 denní stacionáře

200.000

DH Liberec, o.p.s.

27298523

2718583 sociálně terapeutické dílny

400.000

DH Liberec, o.p.s.

27298523

DH Liberec, o.p.s.

27298523

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Diakonie Beránek z.s.

40233189

Diakonie ČCE - středisko
Světlo ve Vrchlabí

43464343

Na Olešce 433
Podmoklice
513 01 Semily
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
1. máje 868/11
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Komenského 616
Vrchlabí
543 01 Vrchlabí 1

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

73633992

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

73633992

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

73633992

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

73633992

Diecézní charita
Litoměřice

40229939

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

Domov seniorů
Vratislavice, příspěvková
organizace

10898174

DOMOV U SPASITELE
středisko Husitské
diakonie

73632791

Domovy seniorů
BeneVita s.r.o.

8207364

Domovy seniorů
BeneVita s.r.o.

8207364
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3166608 domovy pro osoby se
zdravotním postižením

5793673 osobní asistence

7044506 chráněné bydlení

1.456.830

450.000

2.038.611

5231429 pečovatelská služba

900.000

3148048 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

400.000

5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
Kosmonautů 2022
Předměstí
412 01 Litoměřice 1

3428319 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

600.000

5741111 pečovatelská služba

600.000

7080749 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

450.000

8492814 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

350.000

3632154 pečovatelská služba

400.000

71167463

Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

3001174 domovy pro seniory

484.607

71167463

Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

3555154 pečovatelská služba

200.000

10898174

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

1979411 domovy se zvláštním
režimem

969.221

5448456 domovy pro seniory

484.611

3988103 domovy pro seniory

1.744.598

3055579 domovy se zvláštním
režimem

1.356.909

Radimovice 134
463 44 Sychrov

7826049 domovy pro seniory

581.533
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Dům penzion pro
důchodce, příspěvková
organizace

60254050

Tyršova 1340
468 51 Smržovka

1526260 pečovatelská služba

550.000

Dům seniorů Františkov,
Liberec, příspěvková
organizace
Dům seniorů Františkov,
Liberec, příspěvková
organizace
ELVA HELP z.s.

10808108

4193951 domovy pro seniory

1.938.442

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

Domažlická 880/8
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Domažlická 880/8
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Semily, z.s.

22871080

FOKUS Semily, z.s.

8425917 domovy se zvláštním
režimem

193.844

7890129 sociální rehabilitace

200.000

1226991 domovy se zvláštním
režimem

969.221

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nad Školami 480
513 01 Semily

3596108 podpora samostatného
bydlení

800.000

3865693 chráněné bydlení

969.221

5563434 sociálně terapeutické dílny

550.000

8208204 sociální rehabilitace

170.000

6265472 sociálně terapeutické dílny

600.000

22871080

Nad Školami 480
513 01 Semily

8899363 sociální rehabilitace

400.000

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

4661168 sociálně terapeutické dílny

500.000

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

7471836 podpora samostatného
bydlení

400.000

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1
Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1
Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1

9314906 centra denních služeb

200.000

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

9909982 sociální rehabilitace

300.000

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

3069495 odlehčovací služby

798.746

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

4343228 odlehčovací služby

800.000

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

9543067 odborné sociální
poradenství

300.000

Charita Česká Lípa

70226148

1297986 azylové domy

300.000

Charita Česká Lípa

70226148

2925974 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

950.000

Charita Česká Lípa

70226148

6790491 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

500.000

Charita Liberec

26520699

3146268 azylové domy

100.000

Charita Liberec

26520699

Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1

6940940 domovy pro seniory

484.611

10808108

26586100
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Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec 1
Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
Husova 89
Mimoň I
471 24 Mimoň
Sadová 2107
Nymburk
288 02 Nymburk 2
Moskevská 438
463 34 Hrádek nad
Nisou

9958898 azylové domy

100.000

1807508 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

350.000

8848254

Maják NMPS, z. ú.

Charita Liberec

26520699

Charita Most

70828920

Charita Most

70828920

Charita Most

70828920

Charita Most

70828920

LAMPA, z. s.

22889159

Laxus z. ú.

62695487

Maják Hrádek z. ú.

8751641

Maják NMPS, z. ú.

5070480 odborné sociální
poradenství

35.000

8501960 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

200.000

8696715 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

750.000

7555345 terénní programy

150.000

2073130 odborné sociální
poradenství

200.000

8752756 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

350.000

Švermova 853
463 65 Nové Město
pod Smrkem

3661910 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

250.000

8848254

Švermova 853
463 65 Nové Město
pod Smrkem

7356784 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

350.000

Maják Plus, z. ú.

7934335

8935632 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

400.000

MAREVA z.s.

1679198

7734736 pečovatelská služba

550.000

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

71173854

Konopná 776/8
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
Na Pískovně 657/24
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
Kosmonautů 1641
Turnov
511 01 Turnov 1

5285192 osobní asistence

100.000

71173854

Kosmonautů 1641
Turnov
511 01 Turnov 1

5861633 denní stacionáře

200.000

25405080

4873800 osobní asistence

650.000

MĚSTO CVIKOV

260410

2700736 pečovatelská služba

350.000

Město Desná

262307

8598927 pečovatelská služba

50.000

Město Frýdlant

262781

2088349 pečovatelská služba

300.000

Město Hodkovice nad
Mohelkou

262820

Generála Svobody
83/47
Liberec XIII-Nové
Pavlovice
460 01 Liberec 1
Náměstí Osvobození
63
Cvikov I
471 54 Cvikov
Krkonošská 318
Desná II
468 61 Desná v
Jizer. horách
nám. T. G. Masaryka
37
Frýdlant
464 01 Frýdlant v
Čechách
nám. T. G. Masaryka
1
463 42 Hodkovice
nad Mohelkou

3886672 pečovatelská služba

650.000

Město Chrastava

262871

náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava

7777619 pečovatelská služba

200.000
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Město Jablonné v
Podještědí

260576

náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v
Podještědí

2838544 pečovatelská služba

150.000

Město Jilemnice

275808

Masarykovo náměstí
82
514 01 Jilemnice

2084701 pečovatelská služba

650.000

Město Kamenický Šenov

260622

Osvobození 470
471 14 Kamenický
Šenov

1129034 pečovatelská služba

500.000

Město Nové Město pod
Smrkem

263036

Palackého 280
463 65 Nové Město
pod Smrkem

8227630 pečovatelská služba

250.000

MĚSTO RASPENAVA

263141

2587147 pečovatelská služba

50.000

Město Rychnov u
Jablonce nad Nisou

262552

2552651 pečovatelská služba

150.000

Město Stráž pod
Ralskem

260967

Fučíkova 421
Raspenava
464 01 Frýdlant v
Čechách
Husova 490
Rychnov u Jablonce
nad Nisou
468 02 Rychnov u
Jablonce n.Nis.
Revoluční 164
471 27 Stráž pod
Ralskem

2574699 pečovatelská služba

250.000

Město Velké Hamry

262595

Velké Hamry 362
468 45 Velké Hamry

7207666 pečovatelská služba

100.000

Město Železný Brod

262633

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

2928724 pečovatelská služba

350.000

Mgr. Lucie Jursíková
Brožková

75100967

5957695 pečovatelská služba

250.000

Most k naději, z. s.

63125137

Most k naději, z. s.

63125137

Most k naději, z. s.

63125137

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

26623064

Dlouhá 1058/19
Lovosice
410 02 Lovosice 2
Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515
V Holešovičkách
593/1a
Praha 8 - Libeň
182 00 Praha 82

1220799 domy na půl cesty

70.000

3775974 terénní programy

250.000

8306216 terénní programy

1.100.000

1020591 nízkoprahová denní centra

1303151 noclehárny

350.000
50.000

1420566 terénní programy

400.000

1775589 terénní programy

550.000

2481915 nízkoprahová denní centra

450.000

3822869 noclehárny

40.000

5918012 azylové domy

300.000

9860755 terénní programy

100.000

1201824 chráněné bydlení

47.591
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Široká 304/68
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Nemocniční 4446/15
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1

6224406 azylové domy

180.000

3702507 sociální služby poskytované
ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

227.517

854875

Komenského 440
512 51 Lomnice nad
Popelkou

3682159 sociální služby poskytované
ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

164.759

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

27283518

26636328

4501907 sociální služby poskytované
ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
3910140 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

96.922

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.
Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

5063729 terénní programy

150.000

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

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

6374958 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

250.000

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

26636328

8054292 sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
8791447 odborné sociální
poradenství

150.000

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.
Obec Horní Branná

275735

Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Horní Branná 262
512 36 Horní Branná

7177985 pečovatelská služba

200.000

OBEC HORNÍ POLICE

524662

nám. Odboje 12
471 06 Horní Police

1853485 pečovatelská služba

50.000

Obec Karlovice

275824

Karlovice 12
511 01 Turnov 1

3415850 pečovatelská služba

100.000

Obec Mírová pod
Kozákovem

275913

3005927 pečovatelská služba

50.000

Obec Poniklá

276006

Chutnovka 36
Mírová pod
Kozákovem
511 01 Turnov 1
Poniklá 65
512 42 Poniklá

3977219 pečovatelská služba

50.000

Oblastní charita Jičín

73633755

2584331 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

400.000

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506

Na jihu 553
Nové Město
506 01 Jičín 1
Zahradní 182
403 23 Velké Březno

2572767 domovy se zvláštním
režimem

484.611

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506

Zahradní 182
403 23 Velké Březno

6967411 domovy pro seniory

484.611

Pečovatelská služba
Český Dub, příspěvková
organizace
Pečovatelská služba
Hrádek nad Nisou,
příspěvková organizace

72744723

V Parku 190
Český Dub IV
463 43 Český Dub
Žitavská 670
463 34 Hrádek nad
Nisou

6191395 pečovatelská služba

300.000

5475959 pečovatelská služba

100.000

Pečovatelská služba
Lomnice nad Popelkou,
příspěvková organizace

8163936

Obránců míru 1188
512 51 Lomnice nad
Popelkou

7663161 pečovatelská služba

600.000

Přístav 3V, z. ú.

6627421

Bezručova 503
463 31 Chrastava

1273599 sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

350.000

Reva o. p. s.

25447726

2049573 osobní asistence

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Na Perštýně 352/33
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Křižíkova 980
473 01 Nový Bor

Návrat, o.p.s.

27323773

Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p.o.

829838

Nemocnice následné
péče s poliklinikou
Lomnice nad Popelkou
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71177248

2930990 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

700.000

150.000

2.150.000
600.000
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Rodina v centru, z.ú.

27004295

Křižíkova 980
473 01 Nový Bor

3912232 sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

100.000

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Křižíkova 980
473 01 Nový Bor

8466886 odborné sociální
poradenství

250.000

Rodina24 z. ú.

22829903

5391602 domovy se zvláštním
režimem

581.533

Rodina24 z. ú.

22829903

Romodrom o.p.s.

26537036

Romodrom o.p.s.

26537036

Ruprechtický farní
spolek

27016781

Rytmus Liberec, o.p.s.

27322793

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

2107538

SeneCura
SeniorCentrum Liberec
s.r.o.

7333919

SeneCura
SeniorCentrum Liberec
s.r.o.

7333919

SeniA z.s.

27010031

SLUNCE VŠEM, zapsaný
spolek

26671468

SLUNCE VŠEM, zapsaný
spolek

26671468

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

72745339

Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Divoká 1186
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Sokolská 113/8
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Ke Smíchovu
1144/144
Slivenec
154 00 Praha 514
Ke Smíchovu
1144/144
Slivenec
154 00 Praha 514
Dlouhá 1376/25a
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
Brigádnická 2260
Turnov
511 01 Turnov 1
Brigádnická 2260
Turnov
511 01 Turnov 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Panská 199
472 01 Doksy

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910

Panská 199
472 01 Doksy

4493554 pečovatelská služba

200.000

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910

Panská 199
472 01 Doksy

8609487 domovy pro seniory

484.611

Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace

48282901

Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň

3625295 domovy pro seniory

484.611

26672472

72745339

72745339

72745339

48282910

8419868 osobní asistence

1.350.000

1161877 terénní programy

1.350.000

1464519 odborné sociální
poradenství

250.000

9603734 denní stacionáře

700.000

2527518 sociální rehabilitace

1.400.000

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

250.000

1760206 domovy se zvláštním
režimem

775.377

9964505 domovy pro seniory

775.377

5792926 centra denních služeb

150.000

5091362 centra denních služeb

200.000

9321887 odlehčovací služby

581.533

1410170 pečovatelská služba

387.688

1.050.000

6732891 azylové domy

100.000

8170444 azylové domy

100.000

8788790 domovy pro seniory

484.611

2854766 denní stacionáře

50.000

Strana 91 z 95

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 8. 2022
Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace
Sociální služby města
Nový Bor, příspěvková
organizace

48282901

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

854930

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

854930

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

854930

Spokojený domov,
o.p.s.

29043913

Spokojený domov,
o.p.s.

29043913

Spokojený domov,
o.p.s.

29043913

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

TyfloCentrum Liberec o.
p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec o.
p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec o.
p. s.

25475894

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

3781224

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

854883

Celkem

75143861

854883

854883

854883

Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň
B. Egermanna 950
473 01 Nový Bor

6836867 pečovatelská služba

450.000

7901485 pečovatelská služba

800.000

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Horní Rokytnice 590
512 44 Rokytnice
nad Jizerou 1

2308616 domovy se zvláštním
režimem

969.221

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
28. října 812
Turnov
511 01 Turnov
28. října 812
Turnov
511 01 Turnov

3732526 domovy pro seniory

1.938.442

3949768 pečovatelská služba

400.000

5968921 odlehčovací služby

150.000

1.000.000

7143232 osobní asistence

7253089 pečovatelská služba

450.000

4353078 podpora samostatného
bydlení

500.000

1.747.361

5227172 chráněné bydlení

6650186 sociálně terapeutické dílny

450.000

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

300.000

8340162 sociální rehabilitace

250.000

5773192 pečovatelská služba

550.000

3368051 odlehčovací služby

193.844

50.000

1
4234054 domovy pro seniory

1.744.598

8719331 pečovatelská služba

1.300.000

1

1

150.000

9313088 centra denních služeb
1
Počet služeb

184

92.514.795

a to za podmínky vydání Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu na rok 2022 (případně vydání nového Rozhodnutí)
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje na rok 2022,
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Termín: 30. 09. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2022.
Termín: 31. 10. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

71

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

73. (74.) Darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath včetně příslušenství převedených
z majetku České republiky zdravotnickým zařízením v LK
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 385/22/ZK
Darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath včetně příslušenství převedených z
majetku České republiky zdravotnickým zařízením v LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath, včetně příslušenství, které Česká republikaMinisterstvo zdravotnictví darovala Libereckému kraji na základě darovací smlouvy č.
OLP/2282/2022, těmto subjektům a v uvedeném rozsahu:
a) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, v rozsahu 1 kus videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství, v
celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
b) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, v rozsahu 1 kus videolaryngoskopu McGrath včetně
příslušenství, v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
c) MMN a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, v rozsahu 1 kus
videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství, v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
d) Krajská nemocnice Liberec a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I –
Staré Město, 460 01 Liberec, v rozsahu 2 kusy videolaryngoskopu McGrath včetně
příslušenství, v celkové hodnotě 84.752,78 Kč
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další
nezbytné kroky.
Termín: 31. 10. 2022

HLASOVÁNÍ Č.:

72

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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74. (68.) Náměty a připomínky
Diskuze
M. Půta
Sdělil členům zastupitelstva kraje, že před konáním 8. ZK dne 27. 9. 2022 se bude konat focení
všech členů ZLK a rady kraje, a to ve 14.00 hodin na schodišti krajského úřadu.
J. Chuchlík
Informoval o opravách komunikací v LK. Na 7. zasedání výboru dopravy požádáno o čerpání
z evropských financí, ale z MMR obdrželi informaci, že zatím nebyly vypsány podmínky pro
čerpání evropských financí. To znamená, že do nynějška se nezačalo s čerpáním financí na
opravy komunikací v Libereckém kraji.
Mgr. Otta
Vysvětlil, že v této době finišuje připomínkování výzvy. Když se nestihnou finanční prostředky
letos proinvestovat, tak budou v kapitole 923, která funguje na principu překlápění a budou
k dispozici v roce 2023. Alokace, která je dána na opravu silnic, tak je známa a nemusí se nikdo
bát, že o finanční prostředky LK přijde.
Jana Veselá, občanka LK
Sdělila, že zde vystupuje za občanskou iniciativu proti záměru Větrný park Dolní Řasnice.
V obci Dolní Řasnice se plánuje výstavba obřího větrného parku. Již v minulosti byli občané
Dolní Řasnice dotazováni, zda by souhlasili s výstavbou menších 3 max. 4 větrných elektráren.
Na základě tohoto zjištění zastupitelstvo obce Dolní Řasnice schválilo výstavbu větrného parku
firmě Veb větrná energie s.r.o. Takovéto rozhodnutí zastupitelstva obce považují za zvláštní
jednání. Dále sdělila, že občané obce neobdrželi dostatek informací, aby se mohli odpovědně
rozhodnout, zda souhlasí či nesouhlasí s výstavbou větrného parku. Na MŽP je uvedeno
v projektu, že v obci Dolní Řasnice má být vystavěno 7 – 9 věží vysokých cca 241 m. Námitky
k takto velkému větrnému parku zaslali na MŽP. V neděli dne 28. 8. 2022 uspořádali schůzi,
kde zahájili sběr podpisů k vyhlášení referenda, které bude mít za cíl zastavit výstavbu
Větrného parku Dolní Řasnice.
M. Půta
Požádal RNDr. Šádkovou o předložení písemné informace členům zastupitelstva kraje k
projektu Větrného parku Dolní Řasnice.
Ing. Ramzer
Sdělil, že rada města Frýdlant řádně projednala záměr, který byl řádně ohlášen. Pokud je mu
známo, tak se jedná i o Horní Řasnici a Krásný Les. Dále uvedl, že záměr je dlouhodobě
projednávaný.
J. Veselá
Dodala, že se občanům nelíbí netransparentní jednání zastupitelstva obce, starosty a také
navržený větrný park, který nebere ohledy na život obyvatel v obci.
M. Půta
Uvedl, že LK nebyl o žádné stanovisko požádán. Sdělil, že by občané měli být do projednávání
dotčených problémů zapojeni.
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M. Půta ukončil 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 16.00 hodin.
Další zasedání zastupitelstva kraje se uskuteční dne 27. 9. 2022 od 14.00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Bc. Lena Mlejnková

………………………………
Mgr. Roman Baran

………………………………
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

V Liberci 5. 9. 2022

Zapsala: Bc. Iveta Kavanová
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