Z á p i s č. 17
ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 6. 9. 2022
Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Bc. Iveta Kavanová,
Jitka Machálková

Omluven

Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer a Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 16. RK dne 23. 8. 2022 a z 19. mRK dne 29. 8. 2022
17. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.00 hodin. Omluvil
nepřítomnost Mgr. Vladimíra Richtera a konstatoval, že Václav Židek avizoval pozdější
příchod. Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Dan Ramzer a Mgr. Jiří Ulvr, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni V. Židek a Ing. Miklík.

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 16. RK dne 23. 8. 2022 a z 19. mRK dne
29. 8. 2022. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat
za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 16. RK dne 23. 8. 2022
a z 19. mRK dne 29. 8. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.
6.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Příprava 8. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 27. 9. 2022

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Vyhodnocení 7. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 30. 8. 2022

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 6. 9. 2022
7.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až srpen 2022

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

8.

ZR-RO č. 286/22 – navýšení příjmů
kraje a navýšení výdajů v kapitole
914 21 – Působnosti, odbor dopravní
obslužnost; finanční vyrovnání od krajů

Z

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

9.

Závazek spolufinancování projektu
„Podpora a rozvoj sociálních služeb
v Libereckém kraji“

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

10.

Výsledek výběrového řízení
na ředitele/ředitelku zařízení OSTARA,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

11.

Transformace příspěvkové organizace
Dětské centrum Liberec

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

12.

Změna zřizovací listiny a příloh č. 1
ke zřizovacím listinám vybraných
příspěvkových organizací odboru
sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

13.

Vyřazení nepotřebného movitého
majetku svěřeného do správy zařízení
APOSS Liberec, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

14.

RO č. 283/22 – úpravy v kapitole 917 05 Z pís. Petr Tulpa
– Transfery, odbor sociálních věcí
– individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje

odb. sociálních
věcí

15.

ZR-RO č. 284/22 – úprava v kapitole
Z
93208 – Fond ochrany vod, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod
- Programu vodohospodářských akcí
2022

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

16.

Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí Z
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého
kraje

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

17.

Rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace Euroregionu Nisa jako příspěvek
do Fondu malých projektů Turów
a o závazku dalšího financování
NEPŘEDLOŽENO

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Z

Z

odb. ekonomiky

Nepředloženo
18.

Žádost o změnu projektu z programu
4.23 Sportovní akce pro rok 2022
s názvem „Exhibice v Rozstání“,
jejíž předkladatelem je Tělovýchovná
jednota Sokol Rozstání z. s.
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Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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19.

Vzdání se práva a prominutí pohledávek
po lhůtě splatnosti v majetku vybraných
příspěvkových organizací odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

20.

ZR-RO č. 281/22 – úprava kapitol
914 04 – Působnosti a 917 04
– Transfery, poskytnutí finančních darů
medailistům z Her X. letní olympiády
dětí a mládeže 2022

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

21.

ZR-RO č. 289/22 – úprava kapitoly
917 04 transfery a rozhodnutí
o poskytnutí a neposkytnutí dotací
elitním sportovním subjektům
reprezentujícím Liberecký kraj

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

22.

RO č. 257/22 – zapojení neinvestiční
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
– „Kompetence 4.0“ a úprava kapitoly
923 04

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

23.

RO č. 280/22 – úprava kapitoly 912 04
Z pís. Ing. Dan Ramzer
a poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku ZŠ a MŠ pro tělesně postižené,
Liberec, Lužická 920/7, p. o.

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

24.

RO č. 282/22 – kapitola 913 04 - úprava
příspěvku na odpisy svěřeného majetku
a úprava nedaňových příjmů kraje
– odvod z fondu investic příspěvkových
organizací

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

25.

RO č. 287/22 – úprava kapitoly 916 04
– úprava rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství územních
samosprávných celků roku 2022

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

26.

Zpráva o činnosti příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
za rok 2021

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace Okresní hospodářské
komoře Semily na projekt Burza
středních škol 2022

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Zadání VZMR „Vybavení výpravy
Libereckého kraje reprezentačním
oblečením na Hry X. zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky 2023“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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29.

Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická
920/7, p. o. - schválení nájemní smlouvy
na dobu delší než jeden rok

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Zahájení VZ „Zajištění provozu
autoškoly“ Střední školou strojní,
stavební a dopravní, Liberec, p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

34.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Nákup IT 2022“ Střední průmyslovou
školou strojní a elektrotechnickou
a Vyšší odbornou školou, Liberec, p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Nepředloženo
odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
35.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Doplnění systému vytápění areál
Ještědská“ Střední školou strojní,
stavební a dopravní, Liberec, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Výměna osvětlení za energeticky
úsporné osvětlení“ Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou,
Železný Brod, p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
37.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Nákup CNC soustruhu“ Střední
průmyslovou školou strojní
a elektrotechnickou a Vyšší odbornou
školou, Liberec, p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
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38.

Zahájení VZMR „Digitalizace školy“
Gymnáziem a Střední odbornou školou
pedagogickou, Liberec, p. o.
NEPŘEDLOŽENO

39.

Program na podporu provozu
venkovských prodejen „OBCHŮDEK
2021+“ v roce 2022

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

40.

Žádost o prodloužení termínu realizace
projektu příjemce účelové dotace
z Programu obnovy venkova – město
Jablonec nad Jizerou a obec Cetenov

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

41.

Projekt "Hudební kulturně kreativní
centrum Lidové sady" - závazek
spolufinancování

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

42.

Nominace zástupců Libereckého kraje
v Monitorovacím výboru Programu
spolupráce Česko - Sasko 2021–2027

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

43.

RO č. 294/22; úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, změna
a rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III “

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

44.

RO č. 295/22; úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, zrušení
a rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu Kotlíkové dotace v LK III
-NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

45.

ZR-RO č. 288/22 - úprava kapitol 917 07 Z
– Transfery a 914 07 – Působnosti
- poskytnutí individuálních dotací
v oblasti cestovního ruchu na rok 2022
– film Ležáky

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

46.

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

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

47.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1828/2022 Z
o poskytnutí účelové individuální dotace
z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti
památkové péče

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Nepředloženo

Ing. Dan Ramzer
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48.

ZR-RO č. 293/22 – úprava kapitol
913 07 – Příspěvkové organizace
a 912 07 – Účelové příspěvky,
poskytnutí účelového příspěvku
Severočeskému muzeu v Liberci

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

49.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Libereckému kraji na obnovu nemovité
kulturní památky domu č. p. 72
v Turnově

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

50.

Dodatek č. 3 ke smlouvě OLP/2595/2017 Z
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje pro Obec Stružnice

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

51.

ZR-RO č. 305/22 - úprava výdajů
Z
v kapitole 917 06 – Transfery, poskytnutí
účelové individuální dotace Městu
Frýdlant

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

52.

ZR-RO č. 291/22 - úpravy v kapitole
926 06 - Dotační fond, odbor silničního
hospodářství; oblast podpory doprava,
rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu 6.1 a 6.3

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

53.

RO č. 292/22 – navýšení příjmů od SFDI Z pís. Ing. Jan Sviták
a navýšení výdajů v kapitole 920 06
– Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství; akce „Financování silnic
II. a III. třídy v LK“

odb. silničního
hospodářství

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/28711 Pulečný
a III/28715 Rychnov u Jablonce
nad Nisou“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

55.

Nařízení Libereckého kraje stanovující
úseky silnic, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

56.

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky
v rámci DNS „BOZP - Silnice II/292
Benešov u Semil, sanace skalního
masivu“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

57.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDS - Silnice II/292 Benešov u Semil,
sanace skalního masivu“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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Z

Z
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58.

Veřejná zakázka „Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor“
– dodatek č. 4

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

59.

Veřejná zakázka „Demolice objektů
ZZS LK v areálu Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
– dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

60.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Domov
Raspenava p. o. - výstavba nových
prostor – vybavení prádelny“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

61.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Domov Raspenava p. o.
- výstavba nových prostor – vybavení
interiérů“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „PD – ZOO Liberec
– Rekonstrukce pavilonu a výběhu žiraf
a zeber“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

RO č. 285/22 – úprava kapitoly 920 14
– Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

64.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce
a přístavba výjezdové základny ZZS LK
v Liberci na letišti“ - dodatek č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Veřejná zakázka „Oprava plochých
střech-Gymnázium Mimoň, Letná 263,
p. o. - II"- dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
- Gymnázium Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební
práce" – dodatek č. 1
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

67.

Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k. ú. Jílové u Držkova
(FAMA 2022/05/050)
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Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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68.

Majetkoprávní operace –koupě: pozemku Z
v k. ú. Jílové u Držkova
(FAMA 2022/05/026)

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Majetkoprávní operace –koupě:
pozemku v k. ú. Roztoky u Semil
(FAMA 2022/06/004)

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k. ú. Bítouchov u Semil
(FAMA 2022/05/036)

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k. ú. Roprachtice
(FAMA 2022/05/008)

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

Majetkoprávní operace – koupě:
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
(FAMA 2022/05/021)

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Majetkoprávní operace – koupě:
nemovitých věcí v k. ú. Semily
(FAMA 2021/05/071)

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

74.

Majetkoprávní operace – Zřízení práva
Z
stavby v k. ú. Liberec – právo stavby
ke stavební akci „Parkovací dům, lávka
a kultivace okolí sídla Libereckého kraje
– etapa II“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

75.

Majetkoprávní operace – Smluvní vztahy
v rámci stavební akce „Parkovací dům,
lávka a kultivace okolí sídla Libereckého
kraje – etapa II“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

76.

Majetkoprávní operace – schválení
dodatků k nájemním smlouvám
OLP/43/2022 a OLP/2682/2018
uzavřených s ARR – Agenturou
regionálního rozvoje spol. s r. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
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77.

Majetkoprávní operace - výpůjčka
pozemku před budovou „D“ Krajského
úřadu Libereckého kraje ARR
– Agentuře regionálního rozvoje
spol. s r. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
78.

Majetkoprávní operace – schválení kupní
smlouvy - koupě nemovitosti
v k. ú. Doubí u Liberce v rámci akce
„Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci
I/35“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
79.

Majetkoprávní operace – budoucí
darování:
a) pozemků v k. ú. Starý Harcov
a k. ú. Vratislavice nad Nisou
b) budoucí darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

80.

Majetkoprávní operace – budoucí
darování:
a) pozemku včetně vyřazovaného tělesa
komunikace v k. ú. Kobyly
b) budoucí darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

81.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí pozemku v k. ú. Držkov

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

82.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí pozemku v k. ú. Lukášov

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

83.

Majetkoprávní operace – budoucí směna: Z
a) pozemků v k. ú. Vratislavice
nad Nisou
b) budoucí směnná smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

84.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí:
a) pozemek v k. ú. Lindava
b) smlouva o bezúplatném převodu

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

85.

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje

Z pís. člen rady kraje

-9-

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 6. 9. 2022
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 15. a 16. zasedání rady kraje
a na 19. mimořádném zasedání rady
kraje

Ing. Zbyněk Miklík

86.

Projekt „Učíme stejně? Výměny
zkušeností Visegrádských průmyslových
škol“- SPŠSE a VOŠ Liberec p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

87.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDS - Silnice II/289 Bořkov, sanace
skalního masivu“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

88.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Termocitlivý
papír zabezpečený ochrannými prvky
určený pro tisk jízdních dokladů IDOL
2022“ – KORID LK

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

89.

Různé

a)

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 17, 33, 34, 36, 37, 38, 66, 76, 77 a 78 nejsou
předloženy.
Ing. Ramzer informoval členy rady kraje, že na 8.00 hodin je na jednání rady kraje přizván nový
pan ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Ing. Josef Janeček.
Mgr. Havlík požádal o zařazení bodu č. 90 Zahraniční pracovní cesta č. 51/2022.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení bodu č. 90 do programu jednání.
hlasování č. 2
pro
6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni V. Židek a Ing. Miklík

zdržel se

0

byl přijat

Mgr. Ulvr požádal o projednání bodů č. 39 až 44 na konci jednání.
V. Židek předem požádal o projednání bodů č. 15 a 16 až za jeho přítomnosti.
M. Půta dále informoval, že v pondělí 5. 9. 2022 členové rady kraje obdrželi bod č. 56. V úterý
6. 9. 2022 přímo na jednání bod č. 90.
Bez dalších připomínek či doplnění nechal M. Půta hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3
pro
6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni V. Židek a Ing. Miklík.
3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1443/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 236/22/RK, 451/22/RK, 965/22/RK, 983/22/RK, 1056/22/RK,
1057/22/RK, 1072/22/RK, 1079/22/RK, 1089/22/RK, 1098/22/RK, 1116/22/RK, 1121/22/RK,
1127/22/RK, 1130/22/RK, 1150/22/RK, 1154/22/RK, 1163/22/RK, 1165/22/RK, 1166/22/RK,
1167/22/RK, 1168/22/RK, 1170/22/RK, 1171/22/RK, 1172/22/RK, 1184/22/RK, 1190/22/RK,
1215/22/RK, 1222/22/RK, 1224/22/RK, 1225/22/RK, 1226/22/RK, 1227/22/RK, 1228/22/RK,
1234/22/RK, 1235/22/RK, 1236/22/RK, 1237/22/RK, 1238/22/RK, 1239/22/RK, 1240/22/RK,
1241/22/RK, 1244/22/RK, 1245/22/RK, 1246/22/RK, 1260/22/RK, 1266/22/mRK,
1267/22/RK, 1269/22/RK, 1270/22/RK, 1271/22/RK, 1272/22/RK, 1273/22/RK, 1274/22/RK,
1275/22/RK, 1276/22/RK, 1277/22/RK, 1278/22/RK, 1285/22/RK, 1286/22/RK, 1287/22/RK,
1288/22/RK, 1289/22/RK, 1290/22/RK, 1297/22/RK, 1300/22/RK, 1303/22/RK, 1307/22/RK,
1311/22/RK, 1316/22/RK, 1317/22/RK, 1318/22/RK, 1319/22/RK, 1320/22/RK, 1326/22/RK,
1331/22/RK, 1332/22/RK, 1352/22/RK, 1364/22/RK, 1365/22/RK, 1367/22/RK, 1368/22/RK,
1373/22/RK, 1376/22/RK, 1396/22/RK, 1404/22/RK, 1436/22/mRK, 1439/22/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 1075/22/RK ad 2) z 30. 8. 2022 na 30. 9. 2022.
hlasování č. 4
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni V. Židek a Ing. Miklík.
4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1444/22/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 250/22/ZK z 30. 8. 2022 na 30. 9. 2022,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 217/22/ZK, 222/22/ZK, 257/22/ZK, 290/22/ZK, 298/22/ZK,
301/22/ZK, 308/22/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 5 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni V. Židek a Ing. Miklík.
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5. Příprava 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 9. 2022
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1445/22/RK
Příprava 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 9. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 9. 2022.
hlasování č. 6 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni V. Židek a Ing. Miklík.
6. Vyhodnocení 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 30. 8. 2022
M. Půta shrnul výstupy ze srpnového jednání zastupitelstva.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1446/22/RK
Vyhodnocení 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 30. 8. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 8. 2022
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, zaslat připomínky Ing. Petru Židkovi,
členovi zastupitelstva kraje, které byly vzneseny k problematice týkající se přípravy
projektu na revitalizaci muzejního parku Severočeského muzea v Liberci včetně způsobu
jejich vypořádání,
2.

Termín: 27. 09. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit členům zastupitelstva kraje písemnou
informaci k projektu Větrného parku Dolní Řasnice.

hlasování č. 7
pro
6
proti
Na jednání nebyli přítomni V. Židek a Ing. Miklík.

Termín: 27. 09. 2022
0
zdržel se
0
byl přijat

7. Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2022
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se financování dopravní obslužnosti Libereckého kraje.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1447/22/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2022
Rada kraje po projednání

- 12 -

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 6. 9. 2022
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen roku
2022 jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 8 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni7 V. Židek a Ing. Miklík.
V 7.05 hodin se na jednání rady kraje dostavil Ing. Miklík.
Nyní je přítomno 7 členů rady kraje.
8. ZR-RO č. 286/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 21
– Působnosti, odbor dopravní obslužnost; finanční vyrovnání od krajů
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti
a Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Šulcová sdělila, že materiál obsahuje změnu rozpočtu, kdy dochází k navýšení
o 35 mil. Kč, jedná se o částky z vybraných sankcí, z vyrovnávací platby KORID LK roku 2021
a přeplatku z vyúčtování autobusových a drážních dopravců za uplynulý rok.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1448/22/RK
ZR-RO č. 286/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 21
– Působnosti, odbor dopravní obslužnost; finanční vyrovnání od krajů
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 286/22, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 35.210.514 Kč,
a) vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.182.406 Kč,
b) z vyúčtování zálohy vyrovnávací platby od KORID LK, spol. s r.o., ve výši
1.084.695 Kč,
c) z vyúčtování záloh autobusových dopravců a příjmů od krajů ve výši 5.337.996 Kč,
2.

d) z vyúčtování záloh drážních dopravců a příjmů od krajů ve výši 27.605.417 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„dopravní obslužnost drážní“ ve výši 35.210.514 Kč

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 286/22 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 9 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen7 V. Židek.
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9. (88) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Termocitlivý papír
zabezpečený ochrannými prvky určený pro tisk jízdních dokladů IDOL 2022“ – KORID
LK
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1449/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Termocitlivý papír
zabezpečený ochrannými prvky určený pro tisk jízdních dokladů IDOL 2022“ – KORID
LK
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
po projednání,
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Termocitlivý papír
zabezpečený ochrannými prvky určený pro tisk jízdních dokladů IDOL 2022“, v souladu
se směrnicí KORID LK č. S_3_11,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, zajistit předání informace
o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu jednateli společnosti
KORID LK, spol. s r.o.,
2.

Termín: 09. 09. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, informovat radu kraje o průběhu
a výsledku veřejné zakázky KORID LK, spol. s r.o.

hlasování č. 10
pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen 7V. Židek.

0

Termín: 31. 10. 2022
zdržel se
0
byl přijat

M. Půta požádal Ing. Šulcovou, aby na poradu uvolněných radních dne 12. 9. 2022 předložila
materiál obsahující informace o financování veřejné dopravy na základě smluv Libereckého
kraje s dopravci s uvedením podílu výnosů.
10. (9) Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb
v Libereckém kraji“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa k předloženému materiálu sdělil, že se jedná o projekt ve výši 25 mil. Kč na 3 roky
s 10% spoluúčastí.
Mgr. Šebková upozornila, že se jedná o nesystémový krok ze strany MPSV, které poskytuje
takovéto individuální projekty. U organizací, které se do projektu zapojí je garantováno
začlenění v síti sociálních služeb Libereckého kraje pouze po dobu trvání projektu.
M. Půta požádal Mgr. Tulpu, aby napsal dopis ministru sociálních věcí ve smyslu upozornění
na zásah do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
- 14 -

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 6. 9. 2022
USNESENÍ č. 1450/22/RK
Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém
kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“
do výzvy č. 03_22_003 v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus,
souhlasí
se závazkem předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem
do výše 25.365.788,78 Kč a jeho rozložením v letech 2023 až 2026 v případě, že danému
projektu bude schválena dotace z výzvy č. 03_22_003 v rámci Operačního programu
Zaměstnanost plus
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
projektovou žádost do výzvy č. 03_22_003 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
plus po schválení závazku spolufinancování daného projektu zastupitelstvem kraje,
Termín: 30. 11. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
závazek předpokládané výše spolufinancování projektu Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 11
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen 7V. Židek.
11. (10) Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení OSTARA, příspěvková
organizace
Mgr. Tulpa okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1451/22/RK
Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení OSTARA, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení OSTARA, příspěvková
organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Mgr. Petru Bröcklovou, nar. dne
do funkce ředitelky zařízení OSTARA, příspěvková organizace, s účinností
od 1. 11. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Mgr. Petry Bröcklové do funkce ředitelky zařízení
OSTARA, příspěvková organizace.
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hlasování č. 12
pro
7
proti
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.

0

Termín: 31. 10. 2022
zdržel se
0
byl přijat

12. (11) Transformace příspěvkové organizace Dětské centrum Liberec
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1452/22/RK
Transformace příspěvkové organizace Dětské centrum Liberec
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložený materiál k transformaci příspěvkové organizace Dětské centrum Liberec,
schvaluje
vznik registrovaných sociálních služeb a jejich postupného zařazování do základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat o tomto
usnesení ředitelku příspěvkové organizace.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 13
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
13. (12) Změna zřizovací listiny a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám vybraných
příspěvkových organizací odboru sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta se dotázal, v jaké fázi je nyní projekt.
Mgr. Tulpa odpověděl, že práce na projektu jsou v běhu, i když se řeší dílčí nesrovnalosti.
Mgr. Šebková sdělila, že je dohoda o dalším postupu, probíhají jednání za účasti Mgr. Křepela,
pana architekta Horatschkeho a Mgr. Staňka.
M. Půta se dotázal na termín zadání zpracování dokumentace.
Načež proběhla diskuze, na jejímž základě M. Půta požádal Mgr. Havlíka, aby na následujícím
jednání rady kraje byl předložen materiál obsahující zadání této zakázky.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1453/22/RK
Změna zřizovací listiny a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám vybraných příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, IČO: 71220071,
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s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 71220097
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit zřizovací
listinu a přílohy č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 14 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
14. (13) Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného do správy zařízení APOSS
Liberec, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1454/22/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného do správy zařízení APOSS Liberec,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – Fiat Ducato, svěřeného zařízení APOSS
Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, IČO: 71220071
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 17. 10. 2022
hlasování č. 15 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
15. (14) RO č. 283/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
– individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Tulpa představil předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1455/22/RK
RO č. 283/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – individuální
dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 283/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 125.000 Kč, a to:
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a) snížením výdajů v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí, specifický ukazatel
„Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování
v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 125.000 Kč,
b) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580177 0000 „Rada seniorů České republiky, z. s. s.“, navýšením o částku
50.000 Kč,
c) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580178 0000 „Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.“, navýšením o částku
45.000 Kč,
d) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580179 0000 „Domácí hospic 14 pomocníků, z. ú.“, navýšením o částku 30.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na akci a do výše:
žadatel

IČO/
sídlem/
datum
trvale bytem
nar.

akce

název parametru

Rada
náměstí
seniorů
Winstona
6382979
Konference
České
Churchilla
doba trvání akce
7
Senioři 2022
republiky,
1800/2, Praha
z. s. s.
130 00

měrná
jednotka

den

hodnot
Max. výše
a parafin. podpory
metru

1

Centrum
Služby rané počet uživatelů
uživatel 13
Hábova
služby
pro dětský
péče pro
0049981 1571/22, Praha
sluch
rodiny s dětmi
počet
1
5 – Stodůlky
Tamtam,
se sluchovým poskytnutých konzultac 80
155 00
e
o. p. s.
postižením
konzultací
notebook
ks
1
dokovací stanice
ks
1
Pomůcky pro
příslušenství k
Domácí
ks
1
Ivana
pacienty a
PC
hospic 14 0908809
Olbrachta 663, elektronické
pomocníků
1
mobilní telefon
ks
1
Semily 513 01 zajištění pro
, z. ú.
antidekubitní
tým hospice
ks
1
matrace
invalidní vozík
ks
1

50.000
Kč

45.000
Kč

30.000
Kč

schvaluje
1) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3472/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Rada
seniorů České republiky, z. s. s., IČO: 63829797, se sídlem náměstí Winstona Churchilla
1800/2, Praha 130 00, na projekt „Konference Senioři 2022“,
2) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3473/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Centrum
pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., IČO: 00499811, se sídlem Hábova 1571/22, Praha 5
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– Stodůlky 155 00, na projekt „Služby rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým
postižením“,
3) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3474/2022, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Domácí
hospic 14 pomocníků, z. ú., IČO: 09088091, se sídlem Ivana Olbrachta 663, Semily
513 01, na projekt „Pomůcky pro pacienty a elektronické zajištění pro tým hospice“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 283/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
smlouvy o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého
kraje výše uvedenému žadateli o dotaci.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 16
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
16. (18) Žádost o změnu projektu z programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 s názvem
„Exhibice v Rozstání“, jejíž předkladatelem je Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z. s.
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1456/22/RK
Žádost o změnu projektu z programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 s názvem
„Exhibice v Rozstání“, jejíž předkladatelem je Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z. s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Rozstání z. s., se sídlem Rozstání 95, 463 43 Světlá
pod Ještědem, IČO: 46744550, o změnu termínu realizace projektu s názvem „Exhibice
v Rozstání“,
revokuje
část usnesení č. 845/22/RK ze dne 17. 5. 2022, kterým Rada Libereckého kraje souhlasila
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Tělovýchova a sport, program č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 níže
uvedenému žadateli o dotaci na projekt:
Název žadatele:

Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z.s.

Název projektu:

Exhibice v Rozstání

IČO:

46744550

Účel projektu:

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

De minimis:

NE
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Celková výše dotace:
Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

38.000 Kč

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

150

Od:

10. 06. 2022

Do:

10. 06. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

45.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

30.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

95.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

40,00 %

souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport, program č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022
níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt:
Název žadatele:

Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z.s.

Název projektu:

Exhibice v Rozstání

IČO:

46744550

Účel projektu:

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

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

150

Od:

17. 06. 2022

Do:

17. 06. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

45.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

30.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

95.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

40,00 %
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se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Tělovýchova a sport, program 4.23 Sportovní akce pro rok 2022,
č. OLP/2776/2022, uzavírané mezi Tělovýchovnou jednotou Sokol Rozstání z. s.,
IČO: 46744550, a Libereckým krajem
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit žádost o změnu projektu k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 17
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
2.

17. (19) Vzdání se práva a prominutí pohledávek po lhůtě splatnosti v majetku vybraných
příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Princová k předloženému materiálu sdělila, že se jedná o prominutí pohledávek po lhůtě
splatnosti. Podrobně popsala dlouhodobé pohledávky u Obchodní akademie, Hotelové školy
a Střední odborné školy v Turnově a u Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1457/22/RK
Vzdání se práva a prominutí pohledávek po lhůtě splatnosti v majetku vybraných
příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
postup ve vypořádání nedobytné pohledávky odpisem v celkové výši 27.900 Kč u Obchodní
akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace – dlužník Český maloobchod, s.r.o., se sídlem Slovanská tř. 74, 301 51, Plzeň,
IČO 25218514,
souhlasí
s postupem ve vypořádání nedobytné pohledávky odpisem v celkové výši 469.611,70 Kč
u Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
– dlužník
, naposledy bytem
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit vzdání se práva a prominutí pohledávky
po lhůtě splatnosti v majetku Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 27. 09. 2022
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkových organizací
o schválení usnesení.
Termín: 30. 09. 2022
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hlasování č. 18

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

18. (20) ZR-RO č. 281/22 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery,
poskytnutí finančních darů medailistům z Her X. letní olympiády dětí a mládeže 2022
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1458/22/RK
ZR-RO č. 281/22 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, poskytnutí
finančních darů medailistům z Her X. letní olympiády dětí a mládeže 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 281/22, kterým se upravují ukazatele kapitol
914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 130.500 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 914 04 – působnosti, ukazatel číslo akce 0486990000 - Hry olympiád dětí
a mládeže – účast o částku 130.500 Kč,
navýšení kapitoly 917 04 – transfery, zavedení nového ukazatele číslo akce 04813460000
– Finanční dary medailistům LODM 2022 o částku 130.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Libereckého kraje, níže uvedeným obdarovaným
za úspěšnou reprezentaci Libereckého kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR
2022, do celkové výše 130.500 Kč, za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového
opatření č. 281/22 Zastupitelstvem Libereckého kraje:
2.

Příjmení

Jméno

Datum
narození

Sport

Adresa

Výše
finančního
daru
2.000 Kč
500 Kč
500 Kč
3.000 Kč
1.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
6.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
14.000 Kč

Cyklistika
Karate
Karate
Beachvolejbal
Judo
Taneční sport
Tenis
Plavání
Cyklistika
Plavání
Plavání

500 Kč

Karate
Orientační běh
Karate
Atletika
Orientační běh

8.500 Kč
9.000 Kč
1.000 Kč
2.500 Kč
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Karate
Atletika
Karate
Plavání
Karate
Karate
Plavání
Sportovní střelba
Tenis
Taneční sport
Plavání
Atletika
Beachvolejbal
Orientační běh
Tenis

500 Kč
1.000 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
3.500 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč
5.500 Kč
1.000 Kč
2.000 Kč
9.000 Kč
2.000 Kč
3.000 Kč
3.500 Kč
2.000 Kč

Orientační běh

7.500 Kč

Taneční sport
Taneční sport
Sportovní střelba

2.000 Kč
2.000 Kč
5.500 Kč

schvaluje
vzor Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako dárcem a výše
uvedenými obdarovanými
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 281/22 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovacích smluv
uzavíraných na základě schváleného vzoru mezi Libereckým krajem a obdarovanými,
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2022
hlasování č. 19
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
19. (21) ZR-RO č. 289/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí
a neposkytnutí dotací elitním sportovním subjektům reprezentujícím Liberecký kraj
Ing. Princová stručně představila předložený materiál.
Ing. Ramzer vysvětlil, že nárok v rámci rozvoje sportu mají pouze ty sporty, které jsou zahrnuty
do 1. skupiny.
Proběhla krátká diskuze.
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Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1459/22/RK
ZR-RO č. 289/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí
a neposkytnutí dotací elitním sportovním subjektům reprezentujícím Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením číslo 289/22 kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 transfery v celkové výši 1.050.000 Kč následovně:
1.1 snižuje se ukazatel 04813180000 Sportovní reprezentace LK – nespec. rezerva
o částku 1.050.000 Kč,
1.2 zavádí se nový ukazatel 04813470000 TJ VK DUKLA LIBEREC z. s. – Zajištění
mládežnické složky VK Dukla Liberec pro Extraligu mužů a žen ve výši
1.050.000 Kč,
2.

3.

s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mající charakter veřejné
podpory poskytnuté v režimu de minimis TJ VK Dukla Liberec z. s., se sídlem Husitská
582/28, Liberec, IČO: 46747001 do výše 1.050.000 Kč na realizaci projektu s názvem:
„Zajištění mládežnické složky VK Dukla Liberec pro Extraligu mužů a žen“,
s neposkytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje FC Démoni Česká Lípa
z.s. se sídlem Tovární 3340, Česká Lípa, IČO: 22735488 do výše 100.000 Kč na realizaci
projektu s názvem „Individuální dotace v oblasti tělovýchovy a sportu“,

se zněním smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo
OLP/1671/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a TJ VK DUKLA LIBEREC z. s.,
se sídlem Husitská 582/28, Liberec, IČO: 46747001, na projekt pod názvem „Zajištění
mládežnické složky VK Dukla Liberec pro Extraligu mužů a žen“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit materiál s názvem: „ZR-RO 289/22 – úprava kapitoly 917 04
transfery a rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotací elitním sportovním subjektům
reprezentujícím Liberecký kraj“ k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 20
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
4.

20. (22) RO č. 257/22 – zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
– „Kompetence 4.0“ a úprava kapitoly 923 04
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1460/22/RK
RO č. 257/22 – zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
– „Kompetence 4.0“ a úprava kapitoly 923 04
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 257/22, kterým se:
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1.

2.

navyšují příjmy kraje v celkové výši 49.484,38 Kč z titulu přijaté neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj na program
„Kompetence 4.0“,
navyšují výdaje kraje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 49.484,38 Kč, z toho:

číslo akce 04600191421 – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší
odborná
škola,
Liberec
1,
Masarykova
3,
příspěvková
organizace-Kompetence 4.0 ve výši 12.321,65 Kč,
b) číslo akce 04600191413 – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie,
Jablonec
nad
Nisou,
Horní
náměstí
15,
příspěvková
organizace-Kompetence 4.0 ve výši 37.162,73 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 257/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 21
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
a)

21. (23) RO č. 280/22 – úprava kapitoly 912 04 a poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, p. o.
Ing. Ramzer sdělil, že se jedná o přesun finančních prostředků (nájmů) na zajištění a obnovu
termoregulace pronajatých prostor v Jedličkově ústavu v Liberci.
Ing. Princová doplnila, že se jedná o dohodu mezi příspěvkovými organizacemi ohledně
osazení termostatických hlavic radiátorů, aby bylo možné regulovat teplotu v místnostech
budovy Jedličkova ústavu v Liberci.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1461/22/RK
RO č. 280/22 – úprava kapitoly 912 04 a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, p. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 280/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 369.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
1. snížení dílčího ukazatele číslo akce 04503370000: Rezervy v kapitole 912 – opravy
a havárie v průběhu roku 2022 na objektech OŠMTS o částku 369.000 Kč,
2. zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503571456: Základní školy a Mateřské
školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvkové organizace – Úhrada
nájemného na rok 2023 ve výši 369.000 Kč,
rozhoduje
u Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvkové
organizace:
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1.

2.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 369.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503571456 „Úhrada nájemného na rok 2023“,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
4. o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 16. 1. 2023
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 280/22 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
3.

Termín: 27. 09. 2022
2. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení
požadovaných příloh řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 22
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
22. (24) RO č. 282/22 – kapitola 913 04 - úprava příspěvku na odpisy svěřeného majetku
a úprava nedaňových příjmů kraje – odvod z fondu investic příspěvkových organizací
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1462/22/RK
RO č. 282/22 – kapitola 913 04 - úprava příspěvku na odpisy svěřeného majetku a úprava
nedaňových příjmů kraje – odvod z fondu investic příspěvkových organizací
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. rozpočtové opatření č. 282/22, kterým se:
1. snižují nedaňové příjmy rozpočtu kraje – odvody z fondu investic příspěvkových
organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 2.633.182 Kč,
2. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 913 04 – Příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.633.182
Kč, vyplývající z úpravy částky příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého majetku
u jednotlivých příspěvkových organizací,
3.

upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – Příspěvkové organizace odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu snížením v celkové výši 2.633.182 Kč,
kde se příspěvek na odpisy majetku ve vlastnictví kraje upravuje u 48 příspěvkových
organizací s celkovým snížením o 2.175.489 Kč a dále se snižuje finanční rezerva
na řešení provozních potřeb v průběhu roku o 457.693 Kč,
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II. úpravu celkové výše příspěvku na odpisy za svěřený majetek v roce 2022, a to snížení
ve výši 2.175.489 Kč a úpravu příloh finančních dokumentů souvisejících s touto úpravou
u následujících příspěvkových organizací:
1401
1402
1403
1404
1405
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1418
1420
1422

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, snížení o 44.329,00
Kč
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, snížení o 47.702,00 Kč
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, snížení o
1.298,00 Kč
Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace, navýšení o 1.404,00 Kč
Gymnázium, F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace,
snížení o 13.186,00 Kč
Gymnázium, Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
navýšení o 134.934,00 Kč
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, snížení o 5.278,00
Kč
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
navýšení o 170.935,00 Kč
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice,
příspěvková organizace, snížení o 11.301,00 Kč
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace, navýšení o 320,00 Kč
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
snížení o 88,00 Kč
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad
Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, snížení o 47.365,00 Kč
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, navýšení o 3.300,00 Kč
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
snížení o 113.365,00 Kč
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace, snížení o 7.300,00 Kč
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
snížení o 230.582,00 Kč

1425

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace, navýšení o 15.981,00 Kč

1426

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace, navýšení o 2.165,00 Kč

1428
1429
1430
1432
1434

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, snížení o 83.837,00 Kč
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, snížení o 58.933,00 Kč
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, snížení o
33.892,00 Kč
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
snížení o 102.462,00 Kč
Střední škola, Semily, příspěvková organizace, snížení o 6.862,00 Kč
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1436

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, snížení o 27.074,00 Kč

1437

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková
organizace, snížení o 68.683,00 Kč

1438
1440
1442
1443
1448
1450
1452
1455
1456
1457
1462
1463
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1492
1493
1497

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace, snížení o 177.818,00 Kč
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace, snížení 48.667,00 Kč
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
navýšení o 22.503,00 Kč
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,
snížení o 19.932,00 Kč
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace, snížení o 571.263,00 Kč
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, snížení o
38.033,00 Kč
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, celková úprava 0,00 Kč – příspěvek na movitý majetek
navýšení o 34.046,00 Kč, na nemovitý majetek snížení o 34.046,00 Kč
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace,
snížení o 2.101,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace, navýšení o 11.995,00 Kč
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
navýšení o 2.926,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace, snížení o 100,00 Kč
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace, navýšení o
3.064,00 Kč
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, navýšení o
169.344,00 Kč
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, navýšení o
906,00 Kč
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, navýšení
o 49.968,00 Kč
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková
organizace, snížení o 126,00 Kč
Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, snížení o 31.300,00 Kč
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, snížení o
3.660,00 Kč
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, snížení o 303,00 Kč
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, navýšení o 386,00
Kč
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
snížení o 44,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková
organizace, navýšení o 1.077,00 Kč
Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace, snížení o 969.813,00 Kč
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a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 282/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
2. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zajistit informování ředitelů příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti o schválení
úpravy příspěvku na odpisy pro rok 2022 za svěřený majetek poskytnutý zřizovatelem.
hlasování č. 23
pro
7
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.

proti

Termín: 16. 12. 2022
0
zdržel se
0
byl přijat

23. (25) RO č. 287/22 – úprava kapitoly 916 04 – úprava rozpisu rozpočtu přímých výdajů
regionálního školství územních samosprávných celků roku 2022
Ing. Ramzer uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1463/22/RK
RO č. 287/22 – úprava kapitoly 916 04 – úprava rozpisu rozpočtu přímých výdajů
regionálního školství územních samosprávných celků roku 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 287/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o neinvestiční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové
výši 2.604.634 Kč na financování škol a školských zařízení zřízených krajem a obcemi v roce
2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 287/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 24 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
24. (26) Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2021
Ing. Ramzer uvedl předložený materiál a sdělil, že cílem uskutečněných jednání, které proběhly
v měsíci květnu bylo vyřešit problémy včetně spotřeby energií ve školách.
Ing. Princová doplnila, že individuální pohovory mají pozitivní efekt.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1464/22/RK
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Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti za rok 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
závěry z projednávání zpráv o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit závěry z projednávání zpráv o činnosti příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2021 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 25 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
25. (27) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Okresní hospodářské
komoře Semily na projekt Burza středních škol 2022
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1465/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Okresní hospodářské komoře Semily
na projekt Burza středních škol 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 04/Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 50.000 Kč Okresní
hospodářské komoře Semily, IČO 25279491, se sídlem Tyršova 457, 513 01 Semily,
na realizaci projektu „Burza středních škol Semily 2022“, číslo akce 04807960000,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/3357/2022,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Okresní hospodářskou komorou Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3357/2022 k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 26 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
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26. (28) Zadání VZMR „Vybavení výpravy Libereckého kraje reprezentačním oblečením
na Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023“
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1466/22/RK
Zadání VZMR „Vybavení výpravy Libereckého kraje reprezentačním oblečením na Hry
X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje
reprezentačním oblečením na Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023“,
a to společnosti INTERIMEX CZ a. s., IČO: 25420721, se sídlem Tyršova 140, 411 55 Terezín,
za nabídkovou cenu 780.843 Kč bez DPH, 944.820 Kč včetně DPH,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 VZMR LK Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána
formou přímého zadání v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, dle článku 11, odst. 11.4,
b) kupní smlouvu č. OLP/3429/2022 mezi Libereckým krajem a společností INTERIMEX
CZ a.s., IČO: 25420721, se sídlem Tyršova 140, 411 55 Terezín
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje
č. 1/2021.
Termín: 27. 01. 2023
hlasování č. 27 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen8V. Židek.
27. (29) Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
p. o. - schválení nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1467/22/RK
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
p. o. - schválení nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s pronájmem nebytových prostor nacházejících se v budově čp. 920, která je nedílnou
součástí pozemku p. č. 5446, zastavěná plocha a nádvoří, v budově č. p. 921,
která je nedílnou součástí pozemku p. č. 5448, zastavěná plocha a nádvoří a v budově
č. p. 1397, která je nedílnou součástí pozemku p. č. 5447/1, zastavěná plocha a nádvoří,
na adrese Lužická 920/7, v k. ú. Liberec, obec Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 830 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, svěřených Jedličkovu ústavu,
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2.

příspěvkové organizaci, se sídlem Lužická 920/7, Liberec I-Staré město, 460 01 Liberec,
IČO 70932522, od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 Základní škole a Mateřské škole pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvkové organizaci, se sídlem Lužická 920/7,
Liberec I-Staré město, 460 01 Liberec, IČO 46749799,
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou a Mateřskou školou pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvkovou organizací, se sídlem Lužická 920/7,
Liberec I-Staré město, 460 01 Liberec, IČO 46749799 a Jedličkovým ústavem,
příspěvkovou organizací, se sídlem Lužická 920/7, Liberec I-Staré město, 460 01
Liberec, IČO 70932522

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové
organizace.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 28 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen8V. Židek.
28. (30) Vyřazení, prodej, likvidace nepotřebného majetku příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1468/22/RK
Vyřazení, prodej, likvidace nepotřebného majetku příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením, svěřeného movitého majetku a následně s jeho odprodejem nebo s jeho
likvidací (z důvodu jeho špatného technického stavu nebo v případě nezájmu
o odkoupení), a to:
a) elektrického parního konvektomatu, rok pořízení 2002,
b) kuchyňského robota universal, rok pořízení 2000,
c) hrotové brusky BU 16, rok pořízení 1993,
d) vstřikovacího lisu CS 195/100-RES, rok pořízení 2007,
e) frézky nástrojařské konzolové FNG 30 CNC+ Heidenhain TNC 155, rok pořízení
2007,
f) soustružnického poloautomatu E.E.N. 320 NC, rok pořízení 2007
svěřených Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkové
organizaci,
2. s vyřazením svěřeného nepotřebného movitého majetku likvidací – soustruhu SRL20, rok
pořízení 2003, svěřeného Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole,
Turnov, Zborovská 519, příspěvkové organizaci,

- 32 -

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 6. 9. 2022
3.

4.

s vyřazením svěřeného nepotřebného movitého majetku likvidací – plošiny – šikmého
schodiště, rok pořízení 1998, svěřeného Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvkové organizaci,
s vyřazením, svěřeného movitého majetku a následně s jeho odprodejem nebo
s jeho likvidací (z důvodu nezájmu o odkoupení) – vyvážecí soupravy Farma 46, rok
pořízení 1997 svěřené Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvkové organizaci

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele výše zmíněných příspěvkových
organizací.
Termín: 30. 11. 2022
hlasování č. 29 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
29. (31) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1469/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcných darů:
1. testeru, autocontrolu a tiskárny v celkové hodnotě 10.000 Kč pro výukové a vzdělávací
účely – k provádění zkoušky tahem USTER TENSCORAPID od společnosti VÚTS, a.s.,
se sídlem Svárovská 619, 460 01 Liberec, IČ: 46709002, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková
organizace, IČ: 46747974,
2. vyvažovačky kol pro účely podpory technického vzdělávání v hodnotě 582 Kč vč. DPH
od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, IČ: 18385036
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 10. 2022
hlasování č. 30 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
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30. (32) Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez dotazů, připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1470/22/RK
Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, IČ: 00082554,
snížení čerpání fondu investic o 122.516 Kč a změny v Plánu investic organizace na rok 2022,
konkrétně:
• zvýšení celkové ceny u oprav maleb v oddílu I. Opravy a malování – neinvestiční povahy“
o 37.015 Kč,
• snížení ceny akce „Modernizace elektroinstalace“ o 110.420 Kč,
• navýšení rozpočtu akce „Zpracování investičního záměru tělocvičny" o 49.000 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Učební pomůcky v rámci projektu COP MZE“ o 122.132 Kč,
• navýšení rozpočtu akce „Zimoviště pro skot“ o 50.000 Kč,
• navýšení rozpočtu akce „Zeleninový samoobslužný pult“ o 2.024 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Vozidlo pro přepravu žáků“ o 550 Kč,
• vyřazení akce „Pořízení nábytku do učeben“ v rozpočtu 610.000 Kč,
• zařazení nové akce „Zpracování projektu na stavbu přístřešku pro traktory“ v rozpočtu
41.255 Kč,
• zařazení nové akce „Technické zhodnocení budovy Zámecká“ v rozpočtu 121.292 Kč,
• zařazení nové akce „Rekonstrukce zpevněné plochy na pracovišti Bělíkova“ v rozpočtu
400.000 Kč,
• zařazení nové akce „Pořízení chovného kozla a koz“ v rozpočtu 20.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele výše uvedené příspěvkové organizace resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 15. 10. 2022
hlasování č. 31 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
31. (35) Zahájení výběrového řízení VZMR „Doplnění systému vytápění areál Ještědská“
Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec, p. o.
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1471/22/RK
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Zahájení výběrového řízení VZMR „Doplnění systému vytápění areál Ještědská“ Střední
školou strojní, stavební a dopravní, Liberec, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Doplnění systému vytápění areál Ještědská“ Střední školou
strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o uděleném souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 32 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
32. (86) Projekt „Učíme stejně? Výměny zkušeností Visegrádských průmyslových škol“
- SPŠSE a VOŠ Liberec p. o.
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1472/22/RK
Projekt „Učíme stejně? Výměny zkušeností Visegrádských průmyslových škol“- SPŠSE a
VOŠ Liberec p.o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předložením projektu „Učíme stejně? Výměny zkušeností Visegrádských průmyslových škol“
do prioritní osy Vzdělávání a budování kapacit Mezinárodního visegradského fondu,
a to subjektem Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat o souhlasu ředitele školy.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 33
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.
V 7.35 hodin se na jednání rady kraje dostavil V. Židek.
Nyní je na jednání přítomno 8 členů rady kraje.
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33. (15) ZR-RO č. 284/22 – úprava v kapitole 93208 – Fond ochrany vod, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod - Programu vodohospodářských akcí 2022
V. Židek sdělil, že obsahem materiálu je seznam poskytnutých dotací v celkové výši
16 mil. Kč. Výběr probíhal dle pravidel dotačního fondu ochrany vod.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1473/22/RK
ZR-RO č. 284/22 – úprava v kapitole 93208 – Fond ochrany vod, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Fondu ochrany vod - Programu vodohospodářských akcí 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 284/22, kterým se upravují výdaje
v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a)

snížením
nespecifikovaných
rezerv
kapitálových
vodohospodářských akcí o částku 8.656.471,51 Kč,

výdajů

Programu

b) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Oprava kanalizace; Albrechtice v Jizerských horách; obec
Albrechtice v JH“ ve výši 540.237,08 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Prodloužení vodovodních řadů I. a II.; Dubnice“ ve výši
642.072,38 Kč,
d) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Splašková kanalizace Hrachový k.; Lučany n. Nisou“ ve výši
1.579.628 Kč,
c)

navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Prodloužení tlakové kanalizace; Mníšek“ ve výši
1.087.396,53 Kč,
f) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Rekonstrukce vodovodu, Poniklá; Poniklá“ ve výši
473.156,52 Kč,
g) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Benešov – obnova vodovodních řadů II.; VHS Turnov“
ve výši 1.800.000 Kč,
e)

h) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Kacanovy - prodloužení vodovodu Babina; VHS Turnov“
ve výši 1.258.241,08 Kč,
i) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Ohrazenice - opravy vodovodů II.; VHS Turnov“ ve výši
1.275.739,92 Kč,
to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím účelových programových dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje - Programu vodohospodářských akcí 2022 níže uvedeným
příjemcům na akce do výše:
Název příjemce

Název projektu

Parametry
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(Kč) / podíl dotace
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/ IČ

Albrechtice v
Jizerských
horách

z celkových
způsobilých výdajů
(%)

Oprava kanalizace
stoka A, Š63 až Š67

oprava kanalizačního
potrubí - 99 m; šachta 5 ks

540.237,08 / 47,36 %

00262277
Dubnice
00525707
Lučany nad
Nisou
00262455

Mníšek
00263001

Poniklá
00276006

Dubnice prodloužení
vodovodních řadů I.
a II.
Lučany nad Nisou splašková kanalizace
pod Hrachovým
kopcem

vodovodní řady - 368 m
642.072,38 / 50 %

nové kanalizační řady A
a B - 420,5 m;
rekontruovaný
kanalizační řad - 18 m

tlaková kanalizace
Mníšek - prodloužení
Spojovací, Dětská - 100
tlakové kanalizace ul.
m; tlaková kanalizace
Lomená, Dětská,
ul. Lomená,
Spojovací
Oldřichovská - 175 m

1.087.396,53 / 50 %

rekonstrukce
vodovodního řadu - 471
m

473.156,52 / 38,42 %

Rekonstrukce
vodovodu, Poniklá

Benešov u Semil –
VHS Turnov obnova vodovodních
vodovodní řady Benešov u Semil řadů v obecních
1061,45 m
komunikacích – 2.
49295934
Etapa
VHS Turnov Kacanovy
49295934
VHS Turnov Ohrazenice
49295934

3.

1.579.628 / 50 %

Kacanovy prodloužení
vodovodu Babina

1.800.000 / 44,46 %

vodovodní řady - 660 m

1.258.241,08 / 50 %

Ohrazenice dostavba tlakového
pásma a opravy
vodovodní řady - 524 m
vodovodů včetně
obnovy komunikací II. etapa

1.275.739,92 / 50 %

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany
vod Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a)

Obcí Albrechtice v Jizerských horách se sídlem č.p. 226, 468 43, Albrechtice
v Jizerských horách, IČ: 00262277, na projekt pod názvem „Oprava kanalizace stoka
A, Š63 až Š67“, č. OLP/3351/2022,
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b) Obcí Dubnice se sídlem č.p. 240, 471 26 Dubnice, IČ: 00525707 na projekt
pod názvem „Dubnice - prodloužení vodovodních řadů I. a II.“, č. OLP/3404/2022,
c) Městem Lučany nad Nisou se sídlem č. p. 333, 468 71, Lučany nad Nisou,
IČ: 00262455, na projekt pod názvem „Lučany nad Nisou - splašková kanalizace
pod Hrachovým kopcem“, č. OLP/3043/2022,
d) Obcí Mníšek se sídlem Oldřichovská 185, 463 31, Mníšek, IČ: 00263001, na projekt
pod názvem „Mníšek - prodloužení tlakové kanalizace ul. Lomená, Dětská,
Spojovací“, č. OLP/3422/2022,
e) Obcí Poniklá se sídlem Poniklá 65, Poniklá 512 42, IČ: 00276006, na projekt
pod názvem „Rekonstrukce vodovodu, Poniklá“, č. OLP/3037/2022,
f) Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ: 49295934, na projekt pod názvem „Benešov u Semil – obnova
vodovodních řadů v obecních komunikacích – 2. etapa“, č. OLP/3352/2022,
g) Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ: 49295934, na projekt pod názvem „Kacanovy - prodloužení vodovodu
Babina“ , č. OLP/3353/2022,
h) Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ: 49295934, na projekt pod názvem „Ohrazenice - dostavba tlakového
pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací - II. etapa , č. OLP/3354/2022
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 34 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. (16) Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého
kraje
V. Židek k předloženému materiálu uvedl, že se jedná o dodatky, v nichž dochází k posunům
termínů.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1474/22/RK
Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/3017/2021 o poskytnutí účelové dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2021 uzavřené
mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ: 49295934, na projekt pod názvem „Benešov u Semil
– obnova vodovodních řadů v obecních komunikacích – I. etapa“, jehož předmětem
je prodloužení termínu realizace z 30. 11. 2022 na 30. 11. 2023 a prodloužení termínu
podání závěrečného vyúčtování z 19. 1. 2023 na 19. 1. 2024 z důvodu zjištění nesouladu
mezi souřadnicovými údaji v katastru nemovitostí a skutečností při vytýčení pozemků
v terénu, které komplikuje a prodlužuje proces kolaudačního řízení,
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2) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/3040/2021, o poskytnutí účelové dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2020 uzavřené mezi
Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína Dvořáka
287, 511 01 Turnov, IČ: 49295934, na projekt pod názvem „Benecko – obnova
vodovodního přivaděče Bátovka - Mrklov“, jehož předmětem je prodloužení termínu
realizace z 30. 11. 2022 na 30. 11. 2023 a prodloužení termínu podání závěrečného
vyúčtování z 19. 1. 2023 na 19. 1. 2024 z důvodu zjištění nesouladu mezi souřadnicovými
údaji v katastru nemovitostí a skutečností při vytýčení pozemků v terénu,
které komplikuje a prodlužuje proces kolaudačního řízení
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 35 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (45) ZR-RO č. 288/22 - úprava kapitol 917 07 – Transfery a 914 07 – Působnosti
- poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu na rok 2022 – film Ležáky
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury.
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1475/22/RK
ZR-RO č. 288/22 - úprava kapitol 917 07 – Transfery a 914 07 – Působnosti - poskytnutí
individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu na rok 2022 – film Ležáky
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 288/22, kterým se snižují výdaje
v kapitole 914 07 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
v položce „Marketingová podpora CR – Liberec Film Office“, v celkové výši 200.000 Kč
a současně se navyšuje a zavádí nový specifický ukazatel „Tomáš Magnusek s. r. o.
– historický film Ležáky“, v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, ve výši 200.000 Kč,

Tomáš
Magnusek
s.
r.o./společ
nost
s ručením
omezeným

288183
26

Adresa

Název projektu / účel
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Kramolna
č. p. 13,
547
01
Náchod

Realizace
historického filmu
Ležáky/Natočení
audiovizuálního
snímku s významnou
historickou tématikou
2. světové války.

Zpracování
historického
filmu Ležáky,
vytvoření
traileru
a
propagačního
videa, 10 ks
propagačních
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200.000

1. 6. 2022
– 31. 12.
2023

De minimis

IČO

Termín
realizace

Příjemce/
právní
statut

výše
Celková
dotace/rozložení
v letech v Kč

b) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální
žádosti ve výši 200.000 Kč na podporu rozvoje kultury a cestovního ruchu v Libereckém
kraji tomuto příjemci v tomto rozsahu:

AN
O

Zápis ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje dne 6. 9. 2022
fotografií, 10
ks fotografií
z natáčení,
prezentace
Libereckého
kraje v rámci
mediálních
kampaní,
organizace
novinářského
dne, pozvánky
na premiéru.

c) se smlouvou č. OLP/3448/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt pod názvem „Realizace historického filmu Ležáky“, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a společností Tomáš Magnusek s. r. o., se sídlem
Kramolna č. p. 13, 547 01 Náchod
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/22,
Termín: 27. 09. 2022
b) rozhodnutí o poskytnutí dotace,
Termín: 27. 09. 2022
c) schválení smlouvy č. OLP/3448/2022 včetně příloh.
hlasování č. 36

pro

8

proti

0

Termín: 27. 09. 2022
zdržel se
0
byl přijat

36. (46) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu, program 7.2, prodloužení termínu realizace
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1476/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu,
program 7.2, prodloužení termínu realizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace –
bytem
o změnu termínu realizace projektu a změnu termínu podání závěrečného
vyúčtování projektu „Oprava obvodového roubení a podstávkové konstrukce - I. etapa“,
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,
souhlasí
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s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 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 „Oprava obvodového roubení
a podstávkové konstrukce - I. etapa“, uzavřené dne 26. 5. 2022 mezi
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu z 15. 11. 2022
na 30. 6. 2023 a změna termínu pro podání závěrečného vyúčtování z 2. 12. 2022 na 19. 8. 2023
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu termínu realizace projektu a změnu termínu závěrečného
vyúčtování projektu včetně dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 37 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (47) Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1828/2022 o poskytnutí účelové individuální dotace
z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
Ing. Vinklátová stručně shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1477/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1828/2022 o poskytnutí účelové individuální dotace
z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Římskokatolické farnosti Volfartice, IČ 62237837, se sídlem
Hrnčířská 721/44, 470 01 Česká Lípa, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Oprava
fasády věže kostela sv. Petra a Pavla, Volfartice a odvodnění“ na jehož realizaci byla přiznána
dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova kulturních
památek, oblast podpory: 07. Kultura, památková péče a cestovní ruch, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 173/22/ZK ze dne 26. 4. 2022,
souhlasí
1. se změnou termínu ukončení realizace projektu „Oprava fasády věže kostela sv. Petra
a Pavla, Volfartice a odvodnění“ z 17. 10. 2022 na 31. 12. 2023 a s prodloužením termínu
pro podání vyúčtování z 6. 12. 2022 na 19. 2. 2024,
2. s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1828/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova kulturních památek, oblast
podpory: 07. Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Oprava fasády věže
kostela sv. Petra a Pavla, Volfartice a odvodnění“, uzavřené dne 17. 5. 2022
mezi Římskokatolickou farností Volfartice a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna termínu ukončení realizace projektu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu termínu ukončení realizace projektu „Oprava fasády věže
kostela sv. Petra a Pavla, Volfartice a odvodnění“ a dále dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/1828/2022 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
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hlasování č. 38

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

38. (48) ZR-RO č. 293/22 – úprava kapitol 913 07 – Příspěvkové organizace a 912 07
– Účelové příspěvky, poskytnutí účelového příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1478/22/RK
ZR-RO č. 293/22 – úprava kapitol 913 07 – Příspěvkové organizace a 912 07 – Účelové
příspěvky, poskytnutí účelového příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o poskytnutí mimořádného
účelového příspěvku na akci „Design Vánoc“,
rozhoduje
o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku v maximální výši 389.940 Kč, a to ve složení
ve složení 359.940 Kč neinvestice a 30.000 Kč investice, Severočeskému muzeu v Liberci,
příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce Design Vánoc s následujícími
podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 10. 2022 – 28. 2. 2023,
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. 194.970 Kč, a to ve složení 179.970 Kč neinvestice
a 15.000 Kč investice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude uvolněna
do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného příspěvku,
c) předložení průběžného vyúčtování do 10. 1. 2023,
d) předložení závěrečného vyúčtování do 30ti dnů od ukončení realizace akce,
a to za předpokladu schválení změny rozpočtu-rozpočtového opatření č. 293/22
Zastupitelstvem Libereckého kraje,
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 293/22, 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 389.940 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 912 07- Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 389.940 Kč na akci „Design Vánoc“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
a) předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/2022 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje.
Termín: 30. 10. 2022
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hlasování č. 39

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

39. (49) Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji na obnovu nemovité
kulturní památky domu č. p. 72 v Turnově
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1479/22/RK
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji na obnovu nemovité kulturní
památky domu č. p. 72 v Turnově
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. přijetí dotace z rozpočtu Města Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČO: 00276227, na realizaci projektu „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul.
Turnov – Etapa II. a III. – uznatelné náklady – nová fasáda a výměna oken“ ve výši
400.000 Kč,
smlouvu o poskytnutí dotace č. 44 – 22 – 001 mezi Libereckým krajem a Městem Turnov,
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO: 00276227
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit realizaci projektu v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 01. 2023
hlasování č. 40 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

40. (50) Dodatek č. 3 ke smlouvě OLP/2595/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje pro Obec Stružnice
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb.
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o dodatek č. 3, v němž se posouvá termín realizace projektu.
Načež proběhla diskuze, na jejímž základě Ing. Sviták přislíbil, že bude vyhodnocena současná
situace.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1480/22/RK
Dodatek č. 3 ke smlouvě OLP/2595/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje pro Obec Stružnice
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Stružnice, IČ 00260975, ze dne 27. 7. 2022
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projekt a stavby části zelené
cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice“ z důvodu trvajících problematických
majetkoprávních vztahů v rámci přípravy stavby cyklostezky,
souhlasí
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se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/2595/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavřené mezi Libereckým krajem a Obcí Stružnice, kterým se mění termín
ukončení realizace projektu „Projekt a stavby části zelené cyklomagistrály Ploučnice
v intravilánu obce Stružnice“, a to ze dne 30. 9. 2022 na 30. 9. 2024, a termín pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu, a to ze dne 19. 11. 2022 na 19. 11. 2024
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek č. 3
smlouvy č. OLP/2595/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
na projekt „Projekt a stavby části zelené cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce
Stružnice“, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 41 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (51) ZR-RO č. 305/22 - úprava výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, poskytnutí
účelové individuální dotace Městu Frýdlant
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1481/22/RK
ZR-RO č. 305/22 - úprava výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, poskytnutí účelové
individuální dotace Městu Frýdlant
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Městu Frýdlant, Nám. T. G. Masaryka
37, 464 01 Frýdlant, IČO 00262781, na projekt pod názvem „Stezka pro cyklisty a chodce,
Frýdlant – realizace přeložky ČEZ“,
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 305/22, kterým se v kapitole 917 06
- Transfery, odbor silničního hospodářství:
a) snižují výdaje z akce „Obec Bílý Kostel n.N. - cyklostezka ODRA-NISA“ ve výši
996.078 Kč,

2.

b) navyšují výdaje na akci „Stezka pro cyklisty a chodce, Frýdlant - realizace přeložky
ČEZ“ ve výši 996.078 Kč,
s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši
996.078 Kč:
Příjemce,
sídlo
PŘÍJEMCE,
SÍDLO
NÁZEV
PROJEKTU:

I
Č
O

dotace
do výše
v Kč:

Podíl LK
na
celkových
způsobilý
ch
výdajích
projektu
v%

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
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název par.

měrná
jednotka

hodnota
par.

Město
Frýdlant,
Nám.
T.G.Masaryk
a 37, 464 01
Frýdlant
1. Stezka pro
cyklisty a
chodce,
Frýdlant –
realizace
přeložky
ČEZ

3.

00262781
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996.07
8

100

Vybudování
smíšené
stezky pro
1. 1. 2021–
cyklisty a
31. 12.
chodce –
2021
realizace
přeložky
ČEZ

Přeložka
vedení VN

kpl

Činnost
koordinátora
BOZP

kpl

1
1

se smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3531/2022
mezi Libereckým krajem a Městem Frýdlant se sídlem T. G. Masaryka 37, 464 01
Frýdlant, IČO 00262781

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/22, poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje a
smlouvu OLP/3531/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, k rozhodnutí a
schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 42 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (52) ZR-RO č. 291/22 - úpravy v kapitole 926 06 - Dotační fond; oblast podpory
doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3 týkající se cyklodopravy
Ing. Sviták sdělil, že jsou podpořeny 4 projekty, jeden projekt byl vyřazen. V rezervě zůstává
726.241 Kč.
M. Půta požádal, aby po projednání byl upraven název materiálu, aby bylo zřejmé oč se jedná.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1482/22/RK
ZR-RO č. 291/22 - úpravy v kapitole 926 06 - Dotační fond; oblast podpory doprava,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3 týkající se cyklodopravy
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s navýšením alokace nespecifikované rezervy z částky 1.387.943,81 Kč v rámci
vyhlášeného programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, v úhrnném objemu o částku
40.927 Kč na konečnou výši alokace nespecifikované rezervy programu 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy 1.428.870,81 Kč k rozdělení na podporu více žádostí, které by jinak
byly umístěny do zásobníku projektů, a to snížením alokace nespecifikované rezervy
programu 6.3 Podpora projektové přípravy, který nebude dočerpán, o částku 40.927 Kč,
2. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 291/22, kterým se v kapitole 926 06
– Dotační fond, odbor silničního hospodářství:
a) snižují výdaje v celkové výši 2.228.870 Kč, a to u:
- nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši 1.387.943 Kč,
- nespecifikované rezervy „Podpora projektové činnosti“ ve výši 840.927 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 2.228.870 Kč, a to u akce:
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3.

- Traily pro rozvoj sportovních dovedností - část II ve výši 400.000 Kč,
- Stoupací trail na vrchol Malého Špičáku ve výši 506.929 Kč,
- Oprava cyklotrasy Hřebenovka ve výši 521.941 Kč,
- Heřmanička - projektové práce II ve výši 800.000 Kč,
s poskytnutím dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu
1.428.870 Kč a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu
800.000 Kč níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty do výše:
PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY – Podpora výstavby,
rekonstrukce, údržby a opravy pozemních komunikací pro cyklodopravu, Stezek
pro cyklisty (C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), zřizování jízdních pruhů
pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek:

Poř. číslo
1.
IČ
06438407
Příjemce
dotace/
NORTH BIKE CLUB, spolek
žadatel/sídlo
Název
Traily pro rozvoj sportovních dovedností a využití pro
projektu
malé i velké - část II
Účel
vybudování rozšíření 2 stávajících trailů v délce 340 m včetně
projektu
značení
Název
parametru
vybudování rozšíření 2 stávajících trailů včetně značení
projektu
Měrná
ks
jednotka
Hodnota
2
parametru
Celkové
plánované
náklady
821.808
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
48,67
projektu
(%)
Max. výše
400.000
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
neinvestice
Termín
1.1.2022 – 31.12.2022
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ

2.
00262587
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Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel
projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

Město Tanvald
Stoupací trail z Kempu Tanvaldský Špičák na vrchol
Malého Špičáku
rozvoj infrastruktury bezpečné cyklistické dopravy
vybudováním bezpečného stoupacího trailu v šířce 0,7-1,2 m
a délce 1220 – 1490 m
vybudování stoupacího trailu
ks
1

1.689.765

30

506.929
investice
29.7.2022 - 30.11.2022

Poř. číslo
3.
IČ
00262871
Příjemce
dotace/
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
žadatel/sídlo
Název
Oprava cyklotrasy Hřebenovka
projektu
Účel
Oprava cykloturistické trasy 3039 v délce 315 km v koridoru
projektu
Hřebenovky
Název
parametru
délka opravené cyklotrasy
projektu
Měrná
m
jednotka
Hodnota
315
parametru
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

745.630,92

70

521.941
neinvestice
1.9.2022 – 30.9.2023

PROGRAM 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY - Podpora projektové přípravy
výstavby, rekonstrukce, opravy pozemních komunikací pro cyklodopravu, Stezek pro cyklisty
(C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), zřizování jízdních pruhů pro cyklisty,
cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek:
Poř. číslo
1.
IČ
70946213
Příjemce
dotace/
Mikroregion Frýdlantsko, d.s.o.
žadatel/sídlo
Název
Heřmanička - projektové práce II
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice

projektová příprava ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti
projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti
ks
1

1.621.400

49,34
800.000
investice
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Termín
realizace
projektu

28.2.2022 – 30.12.2025

s neposkytnutím dotace následujícímu subjektu kvůli vyřazení jeho žádosti z hodnocení
programu 6.3 Podpora projektové činnosti z důvodu administrativního nesouladu podané
žádosti s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci:

4.

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel
projektu
Název
parametru
projektu

Měrná
jednotka

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

2.
72559616
Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor - Bílý Kostel nad Nisou,
zájmové sdružení právnických osob
Doplnění projektové dokumentace akce Cyklostezka sv.
Zdislavy Bílý Kostel
Doplnění zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení vyvolané dílčí změnou podmínek
zabezpečení vstupních podkladů pro zadání příslušné projektové
dokumentace;
projektová dokumentace k DSP upravená;
inženýrská činnost a správní poplatky v rámci inženýrské činnosti
související se zpracováním projektové dokumentace;
geodetické zaměření a průzkumy
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1

430.000

69,77

300.000
investice
1.8.2022 – 31.8.2023
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Žadatel nesplnil podmínky Vyhlášení programu. Konkrétně nebyl
dodržen termín podání žádosti. Příjemce podával žádost přes
Důvod
webový portál a v tištěné podobě. Obě žádosti měly být doručeny ve
administrati
lhůtě pro podání žádosti do 21.7.2022. Přes webový portál byla
vního
žádost doručena včas, ale v tištěné podobě byla žádost doručena na
nesouladu
Krajský úřad až o den později 22.7.2022, což je v rozporu s
uvedenými podmínkami Vyhlášení.
5.

6.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
v rámci programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, která bude uzavírána mezi Libereckým
krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli z daného programu,
se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
v rámci programu 6.3 Podpora projektové přípravy, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli z daného programu

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 291/22 a poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, vzory smluv o poskytnutí dotace z Dotačního
fondu, k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 43 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (53) RO č. 292/22 – navýšení příjmů od SFDI a navýšení výdajů v kapitole 920 06
– Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství; akce „Financování silnic
II. a III. třídy v LK“
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1483/22/RK
RO č. 292/22 – navýšení příjmů od SFDI a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové
výdaje, odbor silničního hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 292/22, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje týkající se účelové investiční dotace ze Státního fondu
dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje pro rok 2022 ve výši 165.230.814,17 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
v celkové výši 165.230.814,17 Kč, a to tak, že se:
a) snižují výdaje u akce „II/289 Bořkov, sanace skalního masivu“ ve výši 88.027 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 165.318.841,17 Kč, a to u:
- nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
84.446.840,17 Kč,
- akce „II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku“ ve výši 20.555 Kč,
- akce „III/29029 Jablonec n./N., křižovatka u Jablotronu“ ve výši 1.720.302 Kč,
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- akce „III/29022 Maliník“ ve výši 271.808 Kč,
- akce „III/28624 Mrklov“ ve výši 25.170.836 Kč,
- akce „III/28719 Turnov (Vesecko)“ ve výši 12.321.286 Kč,
- akce „III/29022 a III/29046 Albrechtice v JH - Tanvald“ ve výši 34.392.169 Kč,
- akce „III/28711 Pulečný a III/28715 Rychnov u Jablonce n./N.“ ve výši
6.870.380 Kč,
- akce „PD-cyklostezka podél I/13 Kunratice u Cv. - JB v P.“ ve výši 104.665 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 292/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 44 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28711 Pulečný
a III/28715 Rychnov u Jablonce nad Nisou“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál, doplnil, že byly doručeny 4 nabídky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1484/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28711 Pulečný a III/28715
Rychnov u Jablonce nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28711 Pulečný a III/28715 Rychnov
u Jablonce nad Nisou“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka EUROVIA CS a.s.,
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, za nabídkovou
cenu 5.678.000 Kč bez DPH, tj. 6.870.380 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3148/2022 mezi Libereckým krajem a společností
EUROVIA CS a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 45274924
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 45 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (55) Nařízení Libereckého kraje stanovující úseky silnic, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1485/22/RK
Nařízení Libereckého kraje stanovující úseky silnic, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Rada kraje po projednání
vydává
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resortu dopravy,
1. informovat o přijatém usnesení ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Termín: 27. 09. 2022
2. předložit Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 46

pro

8

proti

0

Termín: 27. 09. 2022
zdržel se
0
byl přijat

46. (56) Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/292
Benešov u Semil, sanace skalního masivu“
Ing. Sviták představil předložený materiál a sdělil, že bylo doručeno 5 nabídek.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1486/22/RK
Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/292 Benešov
u Semil, sanace skalního masivu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice II/292 Benešov u Semil, sanace skalního
masivu“, v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Ing. Štěpána
Illicha, se sídlem Václavská 732, 25263 Roztoky, IČO: 46433597, za nabídkovou cenu
21.700 Kč bez DPH, tj. 26.257 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/3451/2022 mezi Libereckým krajem a Ing. Štěpánem Illichem, se sídlem Václavská
732, 252 63 Roztoky, IČO: 46433597
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 47 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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47. (57) Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice II/292 Benešov u Semil,
sanace skalního masivu“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1487/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice II/292 Benešov u Semil, sanace
skalního masivu“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „TDS - Silnice II/292 Benešov u Semil, sanace skalního masivu“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka
pro dopravní stavby I.- DNS“, dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění - v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil
či nikoliv
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 48 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (87) Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice II/289 Bořkov, sanace
skalního masivu“
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1488/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice II/289 Bořkov, sanace skalního
masivu“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „TDS - Silnice II/289 Bořkov, sanace skalního masivu“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby
I.- DNS“, dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění - v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 49 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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49. (58) Veřejná zakázka „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ – dodatek
č. 4
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál. Mělo by se jednat o poslední dodatek. Nejvyšší
položkou jsou interiérové prvky.
Mgr. Staněk doplnil, že stavba bude dokončena v předstihu, nyní jsou řešeny interiéry.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1489/22/RK
Veřejná zakázka „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ – dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3512/2020 veřejné zakázky „Domov
Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým
krajem a společností CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 26768607, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 3.153.273,62 Kč bez DPH
a méněpráce ve výši 1.682.657,74 Kč bez DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o částku
1.470.615,88 Kč bez DPH, tj. 1.755.268,92 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 50 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (59) Veřejná zakázka „Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.“ – dodatek č. 2
Ing. Miklík k předloženému materiálu sdělil, že jeho obsahem je posun termínu a navýšení ceny
o 47.000 Kč. Důvody vedoucí k navýšení ceny jsou kvůli požadavků KHS LK a jsou podrobně
vysvětleny v důvodové zprávě.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1490/22/RK
Veřejná zakázka „Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s.“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OLP/499/2022 k akci „Demolice objektů Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“,
uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností PB SCOM s.r.o.,
se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, IČO: 253 97 087, jehož předmětem jsou vícepráce
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ve výši 47.574 Kč bez DPH, tj. 57.564,54 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny
na 3.187.663,21 Kč bez DPH, tj. 3.857.072,48 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 10. 2022
hlasování č. 51
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (60) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Domov
Raspenava p. o. - výstavba nových prostor – vybavení prádelny“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál a doplnil, že nabídku podaly dvě firmy.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1491/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor – vybavení prádelny“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Domov Raspenava p. o. - výstavba
nových prostor – vybavení prádelny“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka
PRAGOPERUN, spol. s r.o., se sídlem č. p. 98, 251 01 Modletice, IČO: 41190360,
za nabídkovou cenu 850.000 Kč bez DPH, tj. 1.028.500 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/3146/2022 mezi Libereckým krajem a společností PRAGOPERUN,
spol. s r.o., se sídlem č. p. 98, 251 01 Modletice, IČO: 41190360
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 52
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (61) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Domov Raspenava p. o. - výstavba
nových prostor – vybavení interiérů“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1492/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových
prostor – vybavení interiérů“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Domov Raspenava p. o.
- výstavba nových prostor – vybavení interiérů“ ve zjednodušeném podlimitním řízení,
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1) komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2) hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Barbora Plischková, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
náhradník: Mgr. Šebková Jolana, vedoucí odboru sociálních věcí,
PhDr. Květa Kutílková, ředitelka příspěvkové organizace,
náhradník: Ing. Kateřina Zajíčková, ekonomka příspěvkové organizace,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/3147/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 53 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (62) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „PD – ZOO Liberec – Rekonstrukce
pavilonu a výběhu žiraf a zeber“
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Načež proběhla diskuze ohledně finanční náročnosti a celého projektu.
M. Půta požádal, aby po projednání byla doplněna důvodová zpráva o informaci týkající
se spolufinancování Libereckého kraje a statutárního města Liberec.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1493/22/RK
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Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „PD – ZOO Liberec – Rekonstrukce pavilonu
a výběhu žiraf a zeber“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
– ZOO Liberec – Rekonstrukce pavilonu a výběhu žiraf a zeber“ v otevřeném řízení, v souladu
s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Bc. Féna Martin, vedoucí oddělení kultury,
náhradník PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
MVDr. David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec, příspěvková organizace,
náhradník: Ing. Aleš Kočí, vedoucí centra SEV DIVIZNA,
Ing. Radim Špringl, vedoucí technického oddělení Zoo Liberec, příspěvková organizace,
náhradník: Ing. Luboš Melichar, hlavní zoolog Zoo Liberec, příspěvková organizace,

schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/ 3464/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 54 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (63) RO č. 285/22 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla diskuze týkající se rekonstrukce na Gymnáziu Dr. A. Randy v Jablonci nad Nisou.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1494/22/RK
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RO č. 285/22 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 285/22, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje kraje odboru investic a správy
nemovitého majetku o částku v celkové výši 6.437.000 Kč, a to u akce „Rezerva odboru
investic a správy nemovitého majetku“,
2. navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje kraje odboru investic a správy
nemovitého majetku o částku v celkové výši 6.437.000 Kč, a to
u akce „Gymnázium Dr. A. Randy, Jablonec nad Nisou – Zajištění statiky objektu
jídelny“ o částku ve výši 6.372.000 Kč,
b) u akce „Gymnázium Mimoň – Oprava havarijního stavu střechy“ o částku ve výši
65.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 285/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 55 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
a)

55. (64) Veřejná zakázka „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK
v Liberci na letišti“ - dodatek č. 3
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1495/22/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci
na letišti“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2623/2020 mezi Libereckým krajem
a společností KN-STAV s.r.o., IČO 49101374, se sídlem Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa,
jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 79.362 Kč bez DPH, tj. 96.028,02 Kč včetně DPH,
čímž dojde ke snížení ceny na celkovou částku 18.675.932,66 Kč bez DPH,
tj. 22.597.878,52 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 56 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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56. (65) Veřejná zakázka „Oprava plochých střech-Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.
- II"- dodatek č. 1
Ing. Miklík představil předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1496/22/RK
Veřejná zakázka „Oprava plochých střech-Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o. - II"
- dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/286/2022 veřejné zakázky „Oprava
plochých střech – Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o. - II“, uzavíraný v souladu s § 222
odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
mezi Libereckým krajem a společností V a N CL s.r.o., se sídlem Liberecká 14, 470 01 Česká
Lípa, IČO 25427385, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 232.919.31 Kč bez DPH,
tj. 281.832,36 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši - 83.700 Kč bez DPH, tj. 101.277 Kč vč. DPH,
čímž dojde ke zvýšení ceny o 149.219,31 Kč bez DPH, tj. 180.555,36 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 57 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (67) Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k. ú. Jílové u Držkova (FAMA 2022/05/050)
Ing. Miklík představil obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1497/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k. ú. Jílové u Držkova (FAMA 2022/05/050)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
části p. p. č. 734/2 o výměře 2 m2, nově označené jako p. p. č. 734/3, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 481-121/2020 ze dne
12. 1. 2021, nacházející se v katastrálním území Jílové u Držkova, obci Jílové u Držkova,
evidované na listu vlastnictví č. 141 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet
korun českých), předmětný pozemek byl trvale dotčen v rámci stavby: „Silnice III/2882
a III/2884 Jílové u Držkova“, refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
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IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonci nad Nisou,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3450/2022 mezi Libereckým krajem a paní
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2023
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
a)

hlasování č. 58

pro 8

proti

0

Termín: 30. 04. 2024
zdržel se
0
byl přijat

58. (68) Majetkoprávní operace –koupě: pozemku v k. ú. Jílové u Držkova (FAMA
2022/05/026)
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1498/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě: pozemku v k. ú. Jílové u Držkova (FAMA 2022/05/026)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
části p. p. č. 734/1 o výměře 5 m2, nově označené jako p. p. č. 734/4, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 481-121/2020 ze dne
12. 1. 2021, nacházející se v katastrálním území Jílové u Držkova, obci Jílové u Držkova,
evidované na listu vlastnictví č. 179 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých),
předmětný pozemek byl trvale dotčen v rámci stavby: „Silnice III/2882 a III/2884 Jílové
u Držkova“, refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonci nad Nisou,
schvaluje
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předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3449/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2023
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2024
hlasování č. 59 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (69) Majetkoprávní operace –koupě:
pozemku v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2022/06/004)
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1499/22/RK
Majetkoprávní operace –koupě:
pozemku v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2022/06/004)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
p. p. č. 1954/54 o výměře 310 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidované na listu
vlastnictví č. 32 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 120.900 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc devět set korun
českých), jedná se o výkup pozemku pod krajskou silnicí v rámci investiční akce: „Silnice
III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice, rekonstrukce silnice“, refundace nebude
uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3447/2022 mezi Libereckým krajem
a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
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a)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 27. 09. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2023
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2024
hlasování č. 60 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (70) Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k. ú. Bítouchov u Semil (FAMA 2022/05/036)
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1500/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k. ú. Bítouchov u Semil (FAMA 2022/05/036)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
p. p. č. 899/3 o výměře 35 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Bítouchov u Semil, obci Semily, evidované na listu vlastnictví
č. 2787 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 3.500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých), jedná se o výkup pozemku
pod krajskou silnicí v rámci investiční akce: „Silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“,
refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3446/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2023
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2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2024
hlasování č. 61 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
61. (71) Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/05/008)
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1501/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/05/008)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
p. p. č. 368/5 o výměře 58 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidované na listu vlastnictví
č. 443 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 5.800 Kč (slovy: pět tisíc osm set korun českých), jedná se o pozemek zasažený
rekonstrukcí silnice, vznikl po zaměření v rámci investiční akce: „Silnice II/290
Roprachtice, rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3445/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2023
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
a)

hlasování č. 62

pro 8

proti

0
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62. (72) Majetkoprávní operace – koupě:
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2022/05/021)
Ing. Miklík okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1502/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2022/05/021)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí p. p. č. 1399/15 o výměře 24 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 1399/16 o výměře 3 m2, vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku umělé,
a p. p. č. 1405/2 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v katastrálním území Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 230 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, od Českých drah, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994226, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 8221/01/01/19 ze dne 04.01.2019 ve výši 6.050 Kč + náklady spojené
s prodejem (kolek, vyhotovení ZP, režijní náklady, ...) ve výši 8.950 Kč, tj. celkem
15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), v rámci stavby: „Rekonstrukce silnice
III/27015 Jablonné v Podještědí“ došlo k trvalému záboru předmětných pozemků,
refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) zajistit po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje zaslání usnesení
na České dráhy, a. s.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 63 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (73) Majetkoprávní operace – koupě:
nemovitých věcí v k. ú. Semily (FAMA 2021/05/071)
Mgr. Staněk vysvětlil podmínky předložené majetkoprávní operace.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1503/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
nemovitých věcí v k. ú. Semily (FAMA 2021/05/071)
Rada kraje po projednání
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souhlasí
a) s koupí p. p. č. 995 o výměře 178 m2, zahrada, a p. p. č. 996 o výměře 192 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Podmoklice, č. p. 246, bydlení, nacházejících
se v katastrálním území Semily, obci Semily, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1254
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, se všemi
součástmi a příslušenstvím, od spoluvlastníků
(1/2), a
(1/2), za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 1.700.000 Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun
českých), za podmínek zřízení věcného břemene dožití a uzavření smlouvy o výpůjčce
předmětných nemovitostí po dobu dožití ve prospěch Zdeňka Skrbka, jedná
se o nemovitosti zasažené v rámci investiční akce: „II/292 Semily, propojení
ul. Bořkovské a Brodské“, kdy dojde k trvalému záboru, refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
c) s výpůjčkou:
p. p. č. 995 o výměře 178 m2, zahrada, a p. p. č. 996 o výměře 192 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba Semily, č. p. 246, bydlení, nacházejících
se v katastrálním území Semily, obci Semily, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1254
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, se všemi
součástmi a příslušenstvím, panu
schvaluje
a) předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3444/2022 mezi Libereckým krajem,
b) předložený návrh smlouvy o výpůjčce mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi nemovitostí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) po schválení koupě nemovitostí Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2023
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny
příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Termín: 30. 04. 2024
b) informovat příspěvkovou organizaci Krajskou správu silnic Libereckého kraje
o přijatém usnesení,
Termín: 30. 11. 2022
hlasování č. 64 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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64. (74) Majetkoprávní operace – Zřízení práva stavby v k. ú. Liberec – právo stavby ke
stavební akci „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – etapa II“
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1504/22/RK
Majetkoprávní operace – Zřízení práva stavby v k. ú. Liberec – právo stavby ke stavební
akci „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – etapa II“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zřízením práva stavby – lávky v rámci investiční akce „Parkovací dům, lávka a kultivace
okolí sídla Libereckého kraje – etapa II“ na nově odděleném pozemku označeném jako parcela
č. 6160/13, vodní plocha, který byl oddělen z pozemku evidovaného jako parcela č. 6160/1,
vodní plocha, nacházejícího se v katastrálním území Liberec, obec Liberec, vedeném na listu
vlastnictví č. 3376 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
geometrickým plánem č. 6148-1313/2021 ze dne 11. 2. 2022, ve vlastnictví Povodí Labe, státní
podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČO 70890005, za vzájemně dohodnutou úplatu ve výši 20.410 Kč bez DPH, právo stavby
se zřizuje na dobu určitou, a to na dobu 30 let od provedení vkladu práva do katastru
nemovitostí,
schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení práva stavby č. j. OLP/3499/2022 mezi Libereckým
krajem a Povodí Labe, státní podnik
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na zřízení práva stavby k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) po schválení zřízení práva stavby Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2023
hlasování č. 65 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
65. (75) Majetkoprávní operace – Smluvní vztahy v rámci stavební akce „Parkovací dům,
lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – etapa II“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál a uvedl, že se jedná o věcná břemena.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1505/22/RK
Majetkoprávní operace – Smluvní vztahy v rámci stavební akce „Parkovací dům, lávka
a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – etapa II“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, číslo O994220033, OLP/3469/2022
k p. p. č. 6160/1 v katastrálním území Liberec, obec Liberec, na listu vlastnictví
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č. 3376 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec
a ke stavbě vodního díla - nábřeží zdi, Lužická Nisa: Liberec 1 nacházejícího se
na p. p. č. 6160/1 v rámci stavby „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí
Libereckého kraje - II. etapa“, stavbou budou vybudovány na částech služebného
pozemku stavby navýšení VD označené jako stavební objekty SO 251-255 – Úprava
pravobřežní nábřežní zdi (ř.km 32,800; 32,900; 32,950) a Úprava levobřežní nábřežní
zdi (ř.km 32,950), s Povodím Labe, státní podnik, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005, úplata
za zřízení věcného břemene je dohodnuta na 14.950 Kč + DPH,
b) předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene, číslo O994220033,
OLP/3469/2022 mezi Libereckým krajem a Povodím Labe, státním podnikem,
2.

3.

4.

a)

uzavření Smlouvy o umístění zábradlí na stavbě vodního díla a zajišťování
jeho údržby a oprav číslo: 6DHM220115, OLP/3468/2022, jejíž předmětem
je ujednání týkající se povinnosti Povodí Labe zachovat Zábradlí na svém vodním
díle – nábřežní zdi s názvem „Lužická Nisa: Liberec-1“ a povinnosti Libereckého
kraje udržovat Zábradlí v řádném stavu, stavební akce „Parkovací dům, lávka
a kultivace okolí Libereckého kraje“- etapa II, SO 255 Úprava levobřežní nábřežní
zdi (ř. km. 32,950)“, s Povodím Labe, státní podnik, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005,

b) předložený návrh Smlouvy o umístění zábradlí na stavbě vodního díla a zajišťování
jeho údržby a oprav číslo: 6DHM220115, OLP/3468/2022 mezi Libereckým krajem
a Povodím Labe, státním podnikem,
a) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, číslo
6DHM220103, OLP/3470/2022 k p. p. č. 6160/1 nacházejících se katastrálním území
a obci Liberec, na listu vlastnictví č. 3376 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec a ke stavbě vodního díla na p. p. č. 6160/1 – nábřeží
zdi s názvem „Lužická Nisa: Liberec-1 v rámci stavby „Parkovací dům, lávka
a kultivace okolí Libereckého kraje – II. etapa“ bude vybudována na části služebného
pozemku stavba výustního objektu, který je součástí SO 390 Zdroj vody
pro zalévání“, s Povodím Labe, státní podnik, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005,
b) předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, číslo
6DHM220103, OLP/3470/2022 mezi Libereckým krajem a Povodím Labe, státním
podnikem,
a) uzavření Smlouvy o nájmu pozemku a stavby vodního díla číslo 6DHM220116,
OLP/3466/2022, týkající se pozemkové parcely č. 6160/1 v katastrálním území a obci
Liberec, vedený v druhu vodní plocha na listu vlastnictví č. 3376 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec a vodního díla – nábřeží
zdi „Lužická Nisa: Liberec-1“ nacházejícího se na p. p. č. 6160/1 v rámci akce
„Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – etapa II“
s Povodím Labe, státní podnik, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005, roční nájemné
je dohodnuto ve výši 30.640 Kč + DPH,
b) předložený návrh Smlouvy o nájmu pozemku a stavby vodního díla 6DHM220116,
OLP/3466/2022 mezi Libereckým krajem a Povodím Labe, státním podnikem

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
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hlasování č. 66

pro 8

proti

0

Termín: 30. 12. 2022
zdržel se
0
byl přijat

66. (79) Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Starý Harcov a k. ú. Vratislavice nad Nisou
b) budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík stručně představil předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1506/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Starý Harcov a k. ú. Vratislavice nad Nisou
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1507/1 o předpokládané výměře cca 514 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Starý Harcov, obci Liberec,
evidované na listu vlastnictví č. 4931 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, a části p. p. č. 2663/2 o předpokládané výměře cca 94 m2, a části
p. p. č. 3650/26 o předpokládané výměře cca 14 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidovaných
na listu vlastnictví č. 1770 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec,
IČO 00262978, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní
moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Obytný soubor Kunratická - chodník“,
předpokládána účetní hodnota pozemků je ve výši 72.400 Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc čtyři
sta korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3491/2022 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
hlasování č. 67

pro 8

proti

0
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67. (80) Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Kobyly
b) budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1507/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Kobyly
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním p. p. č. 896 o výměře 3050 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Kobyly, obci Kobyly, a evidované na listu vlastnictví č. 171
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa
vyřazované komunikace ev. č. III/27910 v délce 543 m (jedná se o úsek od křižovatky se silnicí
III/2791 končící v části obce Vorklebice) na uvedeném pozemku, obci Kobyly, se sídlem
Kobyly č. p. 9, 463 45 Pěnčín, IČO 00672017 s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
po opravě/rekonstrukci silnice, nejpozději do jednoho roku od pravomocného rozhodnutí
o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši
989.968,55 Kč (slovy: devět set osmdesát devět tisíc devět set šedesát osm korun českých,
padesát pět haléřů),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3337/2022 mezi Libereckým krajem
a obcí Kobyly
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku včetně vyřazované komunikace
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku včetně vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 68 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (81) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Držkov
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1508/22/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Držkov
Rada kraje po projednání
souhlasí
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a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 2287/1 o výměře 24 m2, trvalý travní porost, nacházející
se v katastrálním území Držkov, obci Držkov, evidované na listu vlastnictví č. 10002
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČO 01312774,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
zaslání žádosti na Státní pozemkový úřad.
hlasování č. 69

pro 8

proti

0

Termín: 31. 12. 2022
zdržel se
0
byl přijat

69. (82) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lukášov
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1509/22/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lukášov
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím části p. p. č. 160/8 o výměře 3 m2, nově označené
jako p. p. č. 160/11, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým
plánem č. 402-187/2020 ze dne 6. 8. 2020, nacházející se v katastrálním území Lukášov,
obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR – Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 27. 09. 2022
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b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
zaslání žádosti na Státní pozemkový úřad.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 70 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (83) Majetkoprávní operace – budoucí směna:
a) pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou
b) budoucí směnná smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1510/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí směna:
a) pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou
b) budoucí směnná smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí směnou pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové
organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to: části p. p. č. 3284/1
o předpokládané výměře cca 221 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející
se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidované listu vlastnictví č. 1770
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, po dokončení
stavební akce „Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“, cena
obvyklá pozemku bude stanovena znaleckým posudkem,
za pozemky ve vlastnictví Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,
se sídlem Mrštíkova 407/3, 461 71 Liberec, IČO 47311975, a to: části p. p. č. 3216
předpokládané výměře cca 295 m2, ostatní plocha, způsob využití dráha, části
p. p. č. 3275 předpokládané výměře cca 78 m2, trvalý travní porost, části
p. p. č. 3384 předpokládané výměře cca 167 m2, ostatní plocha, způsob využití dráha,
nacházejících se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidovaných listu vlastnictví
č. 1407 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
po dokončení stavební akce „Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou
- rekonstrukce“, cena obvyklá pozemků bude stanovena znaleckým posudkem, směna
bude provedena s doplatkem, rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude uhrazen
ve prospěch druhé smluvní strany,
b) se svěření takto v budoucnu 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 Liberec,
schvaluje
předložený návrh budoucí směnné smlouvy číslo OLP/1385/2022, uzavřené mezi Libereckým
krajem a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucí směny pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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Termín: 27. 09. 2022
b) zajistit po schválení budoucí směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 71 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (84) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:
a) pozemek v k. ú. Lindava
b) smlouva o bezúplatném převodu
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1511/22/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:
a) pozemek v k. ú. Lindava
b) smlouva o bezúplatném převodu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 681/4 o výměře 734 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházející se v katastrálním území Lindava, obci Cvikov, evidované na listu
vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, účetní hodnota
pozemku činí 5.138 Kč (slovy: pět tisíc sto třicet osm korun českých), na předmětném
pozemku se nachází nově zrekonstruovaná a rozšířená krajská silnice ev. č. III/26836,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa,
c) s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/3488/2022 mezi Libereckým krajem a ČR
- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí a smlouvy k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 27. 09. 2022
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023
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hlasování č. 72

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

72. (85.a) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje
a na 19. mimořádném zasedání rady kraje
M. Půta stručně představil předloženou písemnou informaci.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1512/22/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje
a na 19. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje a na 19. mimořádném
zasedání rady kraje
a ukládá
a)
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje
a na 19. mimořádném zasedání rady kraje".
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 73 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 8.05 hodin byli na jednání rady kraje přizváni Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a Ing. Josef Janeček, ředitel Střední školy strojní, stavební
a dopravní v Liberci.
Ing. Princová představila členům rady kraje nového pana ředitele Střední školy strojní, stavební
a dopravní v Liberci Ing. Josefa Janečka.
M. Půta přivítal pana ředitele na jednání rady kraje a požádal ho o představení své vize.
Ing. Janeček sdělil, že koncepci sestavil a předpokládá, že jí členové rady mají k dispozici.
Hlavním tématem koncepce je zlepšení jak standardní výuky, tak i té praktické,
neboť v posledních letech není v dobré kondici. Dále je nutné zajistit řádné vybavení v souladu
s technickým pokrokem. Rovněž je nutné zrenovovat celou budovu školy, jako jsou např. šatny,
které nejsou v dobrém stavu. Snahou je zlepšit celý objekt, napravit jméno školy a zajistit,
aby absolventi byli přínosem pro firmy.
M. Půta doplnil, že byl členům rady představen návrh, že by část budov, které jsou ve správě
Vaší školy, spravovala jiná škola. Dále se dotázal, jakým způsobem chce řešit to,
že škola se skládá ze tří budov, které jsou od sebe vzdáleny, a tudíž dochází k tomu, že učitelé
spolu nekomunikují.
Ing. Janeček sdělil, že jeho cílem je, aby učitelé odborných předmětů navštěvovali i odborný
výcvik. Chce zajistit, aby třídní učitelé byli v kontaktu s mistry. Je nutné propojit teorii s praxí.
Potvrdil, že byla konzultována správa domovů mládeže, jídelen apod., určitě není proti, škole
to pomůže a vznikne větší prostor pro fungování školy a zlepšení podmínek.
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Ing. Ramzer doplnil, že jedním z hlavních úkolů pana ředitele bude zajistit nové sídlo vedení
školy. Vedení školy by bylo umístěno v budově na Ještědské ul. a na Letné by bylo jakési
zázemí pro pana ředitele. Doplnil, že je snahou vrátit škole její renomé.
73. (90) Zahraniční pracovní cesta č. 51/2022
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1513/22/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 51/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou paní Jiřího Ulvra, člena Rady Libereckého kraje, v termínu
15. 9. - 16. 9. 2022 do Polska.
hlasování č. 74 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (39) Program na podporu provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“
v roce 2022
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1514/22/RK
Program na podporu provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ v roce 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhlášením a podmínkami Programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého
kraje „OBCHŮDEK 2021+“ pro rok 2022 s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení do výše 4.400.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání
žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 75 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
75. (40) Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace
z Programu obnovy venkova – město Jablonec nad Jizerou a obec Cetenov
Mgr. Ulvr uvedl předložený materiál.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1515/22/RK
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – město Jablonec nad Jizerou a obec Cetenov
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace města Jablonec nad Jizerou, se sídlem Jablonec nad Jizerou,
č. p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ: 00275778, o prodloužení termínu realizace
projektu „Bezbariérový přístup na městský úřad v Jablonci nad Jizerou“, 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,
b) žádost příjemce dotace obce Cetenov, se sídlem Hrubý Lesnov, č. p. 44, 463 48 Cetenov,
IČ: 00672114, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava dopravní infrastruktury
obce Cetenov – stabilizace svahu vč. opravy komunikace“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy
venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 270/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
souhlasí
a) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2680/2021 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi městem Jablonec nad Jizerou,
se sídlem Jablonec nad Jizerou, č. p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ: 00275778
a Libereckým krajem, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu
z 30. 9. 2022 na 16. 12. 2022 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 11. 2022 na 4. 2. 2023, a z 31. 12. 2022 na 18. 3. 2023
pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí,
b) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2603/2021 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Cetenov, se sídlem Hrubý
Lesnov, č. p. 44, 463 48 Cetenov, IČ: 00672114 a Libereckým krajem, jehož předmětem
je prodloužení termínu realizace projektu z 30. 9. 2022 na 31. 12. 2023, a prodloužení
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2022 na 19. 2. 2024,
a z 31. 12. 2022 na 31. 3. 2024 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 76 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (41) Projekt "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady" - závazek
spolufinancování
Mgr. Ulvr uvedl předložený materiál a sdělil, že byl včera stanoven projektový tým.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o informaci, že na základě memoranda bude
spolufinancováno Libereckým krajem a statutárním městem Liberec.
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Načež proběhla diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1516/22/RK
Projekt "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady" - závazek spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“
do Národního plánu obnovy, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, výzva
č. 0231/2022,
souhlasí
1) se závazkem předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem
do výše 78.800.000 Kč a jeho rozložením v letech 2022 až 2025 za předpokladu,
že danému projektu bude schválena dotace z Národního plánu obnovy,
2) s předpokládaným předfinancováním daného projektu Libereckým krajem do výše
121.000.000 Kč a jeho rozložením v letech 2022 až 2025
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
1) předložit projektovou žádost včetně všech příloh do Národního plánu obnovy,
Termín: 12. 09. 2022
2) předložit předpokládaný závazek spolufinancování a předfinancování projektu
zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 27. 09. 2022
3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
v případě jeho schválení příslušným orgánem daného programu.
hlasování č. 77

pro 8

proti

0

Termín: 31. 12. 2030
zdržel se
0
byl přijat

77. (42) Nominace zástupců Libereckého kraje v Monitorovacím výboru Programu
spolupráce Česko - Sasko 2021–2027
Mgr. Ulvr okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1517/22/RK
Nominace zástupců Libereckého kraje v Monitorovacím výboru Programu spolupráce
Česko - Sasko 2021–2027
Rada kraje po projednání
schvaluje
nominaci Mgr. Jiřího Ulvra jako člena Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česko
- Sasko 2021–2027 s hlasovacím právem a Mgr. Michaela Otty, MPA jako náhradníka člena
Monitorovacího výboru s hlasovacím právem
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení nominací
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 78 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (43) RO č. 294/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, změna
a rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “
Mgr. Ulvr okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1518/22/RK
RO č. 294/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, změna a rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 294/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 692.500 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III“ v úhrnné výši 690.000 Kč na základě odstoupení 6 příjemců od realizace projektu,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 2.500 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů ve výši 692.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 692.500 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené
výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti

2403
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
19.04.2021 - 17.10.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2408

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

2412

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

2413

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

2414

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.04.2021 - 18.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
20.04.2021 - 18.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.04.2021 - 18.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
21.04.2021 - 19.10.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2417
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.04.2021 - 20.10.2022

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
2) změnu v osobě žadatele zařazeného v zásobníku projektů na základě usnesení
č. 1120/21/RK ze dne 29. 6. 2021 na žadatele, který se z důvodu úmrtí původního žadatele
stal vlastníkem předmětné nemovitosti, takto:
Registrační číslo žadatele
2425
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
25.04.2021 - 23.10.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
podepsat dle schváleného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z programu,
Termín: 14. 10. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 294/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 79 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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79. (44) RO č. 295/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, zrušení
a rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III-NZÚ
Mgr. Ulvr představil předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1519/22/RK
RO č. 295/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, zrušení a rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III-NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 295/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 684.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III – NZÚ“ v úhrnné výši 684.000 Kč, na základě odstoupení pěti příjemců od realizace
projektu a zbylých prostředků z jednoho projektu u kterého nedošlo k podepsání smlouvy,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 6.500 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 677.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
677.500 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2420
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Kondenzační kotel na zemní plyn
Výše poskytnuté dotace
102500 Kč
Podíl na celkových výdajích
75 %
Doba realizace projektu
22.04.2021 - 20.10.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

2421
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
23.04.2021 - 21.10.2022

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

2425

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

2426

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
25.04.2021 - 23.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.04.2021 - 24.10.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2430
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
26.04.2021 - 24.10.2022

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

2433
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
27.04.2021 - 25.10.2022

ruší
část usnesení rady kraje č. 983/22/RK ze dne 7. 6. 2022 v části, ve které rada kraje rozhodla
o poskytnutí dotace Andree Vaňkové registrační číslo 2208,
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova,
podepsat dle schváleného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace,
Termín: 14. 10. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 295/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 80

pro 8

proti

0

Termín: 27. 09. 2022
zdržel se
0
byl přijat

80. (89) Různé
Žádné podněty nebyly v rámci tohoto bodu vzneseny, M. Půta, hejtman, ukončil
17. zasedání rady kraje v roce 2022 v 8.35 hodin.

--XXX--
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Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer

……………..………………….……

Mgr. Jiří Ulvr

………………………………………

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

Liberec 8. 9. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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